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Kirkon 
on syytä 
huolestua 
tilastaan 
vasta 
silloin, 
kun siitä 
ei enää 
puhuta. 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kiistely sukupuolineutraalista avioliittolaista näyttää 

laantuvan, mutta asian käsittely tulee olemaan pit-

kä ja vaikea prosessi kirkolle.

Moni yllättyi siitä, etteivät suomalaiset osanneet käydä 

lakimuutoksesta rakentavaa ja asiallista keskus-

telua, vaan aikuiset ihmiset sortuivat nälvimään 

toisiaan ja siinä sivussa kirkkoakin.

Toivoa sopii, että keskustelun taso asiasta nou-

see, kun tunnekuohut ovat puolin ja toisin laan-

tuneet.

Samaan aikaan esillä ollut ydinvoimakysymys 

tai terveydenhuollon henkilöstön oikeus kieltäytyä abor-

tista ei herättänyt kansassa juuri minkäänlaista reaktiota.

Avointa keskustelua yhteiskunnassa pitää käydä, ja asiois-

ta saa olla eri mieltä. Eri mieltä voi olla myös rakentavasti ja 

toista ihmistä kunnioittaen.

Avioliittokeskustelussa toisen kunnioitus unohtui. Asiat 

eivät enää riidelleet, vaan ihmiset. Oma mielipide pitää voi-

da sanoa ääneen ilman pelkoa kiusatuksi tulemisesta.

Vaikkei eduskunnan päätös muuta kirkon virallista lin-

jaa avioliittokäsityksestä, kysymys jakaa mielipiteitä myös 

kirkon sisällä. Karkeasti puolet papeista hyväksyy kyselyn 

mukaan sukupuolineutraalin avioliittolain, puo-

let ei.

Kirkon sisälläkin asiasta saa olla erilaisia mie-

lipiteitä, muistutti Oulun hiippakunnan piispa 

Samuel Salmi viime viikon Rauhan Tervehdykses-

sä. Hän toivoi yhteisymmärryksen säilymistä eri 

tavoin ajattelevien kesken, ettei asia jaa ihmisiä 

kirkon sisällä ”meihin” ja ”noihin”.

Suhtaudutaanpa avioliittokäsitteeseen miten tahansa, 

selvää on, että jokaisella ihmisellä on oikeus tasa-arvoiseen 

elämään ja kunnioitukseen, seksuaalisesta suuntautumises-

ta riippumatta.

Myös kirkko taistelee arvojensa mukaan oikeudenmukai-

suuden puolesta.

ENITEN IHMETTELEN sitä, miten kristitty-
nä itseään pitävä voi erota kirkosta ateis-
tisen järjestön sivuston kautta. Millaisen 
viestin hän sillä oikein antaa?

Pauli Juusela 
Vantaan Laurissa 4.12.

EN OLE KOSKAAN kuvitellut, että kaik-
kien meidän tarvitsisi olla kaikista asiois-
ta samaa mieltä. Minulle riittää, että kir-
kon perusviesti rakkaudesta ja armosta on 
ja pysyy. Muu on hienosäätöä ja tulkintaa, 
joka – kuten nyt on nähty – johtaa pahim-
millaan itsekkääseen nipottamiseen ja rii-
dan haastamiseen.

Päätoimittaja Marjo Rönnkvist 
Henki & elämä -lehdessä 4.12.

TAPAHTUI NÄINÄ PÄIVINÄ: talouskriisi, 
hallituskriisi, avioliittolakikriisi, kirkon 
kriisi. Kriisi uhkaa, kriisi syvenee, kriisi 
koettelee. Suru, pettymys, väsymys, kuole-
ma. Sadetta ja kylmää tuulta, pimeää. Su-
mua ja räntää Facebookin päivityksissä. 
Kuka poistaisi pimeimmän?

Tästä kielteisyyden kierteestä ei auta 
syyttää ketään erityisesti. Emme me tie-

dotusvälineissä ainakaan ole ihmeemmin 
keskittyneet hyvän mielen etsimiseen.

Päätoimittaja Päivi Anttikoski 
Helsingin Sanomissa 7.12.

JOKA TAPAUKSESSA kirkon jäsenet voivat 
edelleen olla ylpeitä siitä yhteisöstä, johon 
kuuluvat. Arkinen työ lasten, nuorten ja 
perheiden kanssa jatkuu. Papit, diakonit 
ja muut työntekijät eivät lähde työnsä ää-
restä, vaikka suru eronneista onkin mie-
lessämme. Elämän solmuja selvitetään. 
Iloa ja kipua jaetaan. Heikoimmista kan-
netaan huolta.

Päätoimittaja Urpu Sarlin 
Esse-lehdessä 4.12.

PARHAIMMILLAAN KRISTILLINEN kirk-
ko voi luoda blokkien keskelle tilan ja 
ajan kohdata kipeitä kysymyksiä ja puhua 
niistä. Myös eri tavoin ajattelevien kesken, 
kunnioittavalla tavalla.

Tuiran seurakunnan kappalainen Stiven Naatus 
Kalevan Sielun Silmin -blogissa 4.12.

Kirkkoon mahtuu monta mielipidettä

Kirkko ei ole 
kriisissä  

Uuden kirkkovuoden alus-
sa kirkon ovet käyvät niin si-
sälle kuin ulos.  Samalla kun 
joulunajan tilaisuudet kokoa-

vat suuria kävijämääriä, yhä useam-
pi myös jättää kirkon. Mediassa käy-
ty kirkollinen keskustelu on kuitenkin 
keskittynyt lähes yksinomaan ulos-
päin suuntautuvaan liikenteeseen. 

Kirkon tilaisuuksiin osallistuvat ei-
vät ylitä uutiskynnystä samalla tavoin 
kuin kirkosta eronneet. Siitäkin huo-
limatta, että vuoden lopussa kirkos-
ta eronneiden määrä muodostaa vain 
kaksi prosenttia esimerkiksi Kauneim-
mat joululaulut -tilaisuuksiin vuosit-
tain osallistuvien joukosta.   

Ilmiö kertoo kirkon toi-
mintaa hahmotettavan krii-
sien kautta. Kirkko ei ole ti-
lanteessa yksin, pikemmin-
kin päinvastoin. Kirkosta 
tehty uutisointi on rinnas-
tettavissa politiikasta, talou-
desta ja jopa urheilusta käy-
tyyn keskusteluun. 

Kirkko on yksi raskaan 
sarjaan toimijoista, joista 
uutisoidessa huomio kiin-
nitetään onnistumisten si-
jaan epäonnistumisiin. Kir-
kon ei olekaan syytä hätkähtää sen ul-
kopuolella käytävää keskustelua.  On-
gelmiin keskittymisestä on tullut suo-
malainen tapa hahmottaa yhteiskun-
nan toimintaa.  

Kriisikeskeisen uutisoinnin voi 
tiettyyn pisteeseen asti nähdä jopa 
palvelevan kirkon perustehtävää. Kir-
kon tehtävä on herättää tunteita puo-
lesta ja vastaan sekä elää jännitteises-
sä suhteessa ympäristöönsä. Kirkon 
on syytä huolestua tilastaan vasta sil-
loin, kun siitä ei enää puhuta. Kun se 
on pudonnut raskaasta sarjasta.

Aatoksia Muut mediat

Kriisikeskeisen uutisoinnin vaa-
rana on, että kirkko luulee olevansa 
kriisissä. Vaaran välttämiseksi kir-
kon on arvostettava omaa toimin-
taansa. Kirkon menestystarinat, ku-
ten Kauneimmat joululaulut, rippi-
koulu ja kirkolliset toimitukset, ei-

vät saa muuttua itsestään-
selvyyksiksi. 

Mediassa menestystari-
nat eivät enää herätä mielen-
kiintoa, mutta kirkossa nii-
den tulisi olla kaiken sisäi-
sen keskustelun lähtökohta. 
Menestystarinat motivoivat 
työntekijöitä ja seurakunta-
laisia sekä osoittavat, kuinka 
onnistunutta ja tarpeellista 
kirkon tekemä työ on.  

Onnistumisten muista-
minen antaa niin ideoita uu-
sien työmuotojen kokeiluun 

kuin kriittisen keskustelun suodatta-
miseen. Ennen kaikkea menestysta-
rinat osoittavat, kuinka kirkko ei ole 
kriisissä.

Kirkon ovet käyvät niin sisälle 
kuin ulos. Saranoiden kuluessa kir-
kolta vaaditaan malttia olla unohta-
matta onnistumisiaan. Malttia erot-
taa ulkoinen ja sisäinen keskustelu 
toisistaan. 

PAULUS PIKKARAINEN
Kirjoittaja on pappi, joka osallistui 

ensimmäisenä adventtina täpötäyteen 
jumalanpalvelukseen. 

Eri mieltä 
voi olla myös 
rakentavasti ja 
toista ihmistä 
kunnioittaen.

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Seurakunta auttaa etsimään perheitä

Kuuden lapsen äiti Suvi Nis-
sinaho laittaa kolme- ja 
neljävuotiaille tyttärilleen 
aamupalaa Oulun Metso-

kankaalla.
Perheen lapsista kaksi on 

koulussa ja yksi esikoulussa. 
Kuopus nukkuu vaunuissa olo-
huoneessa. 

Nuorimmainen syntyi 8. elo-
kuuta keskosena kaksi kuukaut-
ta etuajassa. Vauva on sairastel-
lut paljon.

– Hän on ollut nivustyräleik-
kauksessa ja osastohoidossa hen-
gitysvaikeuksien takia. Hänellä 
on infektioherkkyyttä ja refluk-
sivaivoja, Suvi Nissinaho kertoo.

Vauva käy yhä tutkimuksis-
sa sairaalassa eri vaivojen vuoksi. 
Iltaisin hän on itkuinen.

– Viime yönä Ellen rauhoittui 
nukkumaan yhden jälkeen. Mi-
nulla soi kello seitsemältä. Siinä 
välissä vauva heräsi neljä kertaa.

Äidin yöunet jäävät vajaiksi. 
Vivian, 4, ja Joanna, 3, hoitavat 
pikkusiskoa mielellään äidin apu-
na. Myös perheen ulkopuoliselle 
avulle on tarvetta, sillä isä on päi-
vät töissä.

– Tarvitsen apua, jotta voin 
nukkua univajeen pois ja käydä 
asioilla.

Univaje väsyttää suurperheen äitiä
Opiskelijat käyvät auttamassa lapsiperheitä Oulussa

Isän ei tarvitse
olla töistä pois
Perhettä ovat nyt auttamas-
sa sairaanhoitajaopiskelijat Tan-
ja Mansikka-aho ja Ulla-Mai-
ja Taskila. Perhetyön harjoittelu 
kuuluu Diakonia-ammattikor-
keakoulun opintoihin.

– Opiskelijoiden läsnäolo on 
tässä elämäntilanteessa loistava 
asia, Suvi Nissinaho toteaa.

Opiskelijat leikittävät lapsia, 
ulkoilevat heidän kanssaan ja aut-
tavat kotiaskareissa.

– Perheiden kannattaa roh-
keasti hakea apua, jos omat voi-
mavarat eivät riitä. Avun hakemi-
sen kynnys saisi madaltua, Tanja 
Mansikka-aho sanoo.

Tällä kertaa opiskelijat hoita-
vat pienimpiä lapsia sillä aikaa, 
kun äidillä on keskusteluaika 

Kirkko auttaa etsimään perhetyön harjoit-
telupaikkoja Diakin opiskelijoille Oulussa.

– Tehtävämme on etsiä perheitä omasta 
asiakaskunnasta ja myös esimerkiksi neu-

volan kautta, johtava diakoniatyöntekijä Nina 
Niemelä Karjasillan seurakunnasta kertoo.

Perheitä ei ole aina helppo löytää.
– Avuntarvetta perheissä varmasti on, mutta us-

kon, että monelle perheelle on kynnys ottaa omaan 
arkeen mukaan vieras opiskelija, Niemelä jatkaa.

Perheet ovat antaneet hyvää palautetta jälkikä-

teen opiskelijoiden avusta.
Opiskelijoita ei ole tarjolla ympäri vuoden, 

vaan vain tiettyinä aikoina.
– Toivon, että avun tarpeessa olevat perheet ot-

taisivat muutenkin yhteyttä kehen tahansa seu-
rakunnan diakoniatyöntekijään, jolloin voidaan 
miettiä, mistä perheelle saadaan apua.

Jos opiskelijoiden arkiapu kiinnostaa ensi keväänä, 
ota yhteyttä Kirsi Karppiseen (kirsi.karppinen@evl.fi) 
tai Anu Fedotoffiin (anu.fedotoff@evl.fi).

heessä voi olla esimerkiksi vam-
mainen, sairas tai muuten vaati-
va lapsi. Muitakin syitä tuentar-
peelle on.

Perheiden kanssa tehdään kir-
jallinen sopimus työn sisällöstä. 
Opiskelija harjoittelee perheessä 
korkeintaan kuukauden.

– Joskus opiskelijat sopivat 
perheen kanssa, että yhteistyö jat-
kuu palkallisena harjoittelun jäl-
keenkin, Natri kertoo.

Seuraavan kerran opiskelijoille 
etsitään perheitä keväällä.

HELI VÄYRYNEN

H e l i  Väy r y n e n

Suvi Nissinaho (keskellä) on kiitollinen opiskelijoilta saamastaan arkiavusta. Opiskelijat Tanja Mansikka-aho ja Ulla-Maija Taskila leikittävät Joannaa ja Viviania sillä aikaa, kun äiti hoitaa Ellen-vauvaa.

Elämäntilanne 
on sen verran 
vaativa, että oma 
jaksaminen on 
välillä lopussa.

Suvi Nissinaho

koululla pojan opettajan kanssa.
– Miehen ei tarvitse tänään ol-

la töistä pois, Nissinaho jatkaa.
Perheessä käy myös perhetyön-

tekijä. Opiskelijat ovat lisäapuna 
kolmen viikon ajan.

– Elämäntilanne on sen verran 
vaativa, että oma jaksaminen on 
välillä lopussa.

Uupumus usein
avuntarpeen syy
Perheellä on tukiverkostoja myös 
lähipiirissä.

– Miehen isä on käynyt autta-
massa paljon. Kun olimme Elle-

nin kanssa sairaalassa, hän oli 
hoitamassa muita lapsia, että 
mies pääsi töihin.

Myös ystäviltä saa tukea tarvit-
taessa, mutta heillä on isoja per-
heitä itselläänkin.

Opiskelijoiden apua saavat 
monenlaiset perheet. Joukossa 
on paljon suur- ja yksinhuoltaja-
perheitä. 

– Opiskelijoiden apu lähtee 
perheen tarpeista, Diakonia-am-
mattikorkeakoulun lehtori Pirk-
ko Natri kertoo.

Apua tarvitaan usein vanhem-
pien uupumuksen vuoksi. Per-



4    Nro 42     11.–18.12.2014

Miljoonilla 
lapsilla
ollut synkkä 
vuosi
Vuosi 2014 on ollut kauhun, 
pelon ja epätoivon vuosi mil-
joonille lapsille, jotka ovat jou-
tuneet alttiiksi äärimmäiselle 
väkivallalle ja sen seurauksil-
le konflikteissa ympäri maa-
ilmaa. Monet lapset on lisäksi 
pakotettu aseellisiin ryhmiin.

– Tämä on ollut muserta-
va vuosi miljoonille lapsille, 
UNICEFin pääjohtaja Antho-
ny Lake sanoo järjestön maa-
nantaisessa tiedotteessa.

– Lapsia on tapettu, kun he 
ovat olleet koulussa tai nuk-
kuneet sängyssään. Heistä on 
tehty orpoja ja heitä on sie-
pattu, kidutettu, värvätty, 
raiskattu ja jopa myyty orjik-
si. Kertaakaan lähihistorias-
sa näin monta lasta ei ole jou-
tunut tällaisten käsittämättö-
mien julmuuksien kohteiksi.

Jopa 15 miljoonaa lasta 
elää konfliktien keskellä Kes-
ki-Afrikan tasavallassa, Ira-
kissa, Etelä-Sudanissa, Pales-
tiinassa, Syyriassa ja Ukrai-
nassa. Yhteensä 230 miljoo-
naa lasta elää maissa tai alu-
eilla, jotka ovat aseellisten 
konfliktien vaikutuspiirissä.

Vuonna 2014 satoja lapsia 
on siepattu koulusta tai kou-
lumatkalta. Kymmenettu-
hannet lapset on pakotettu 
mukaan aseellisten ryhmien 
toimintaan.

Ulkomaanavulta
talousapua 
taifuunialueelle
Kirkon Ulkomaanapu on 
myöntänyt 100 000 euroa Fi-
lippiineille taifuuni Hagupi-
tin avustustyöhön. Jopa 1,2 
miljoonaa ihmistä on evaku-
oitu taifuunia turvaan.

Heitä on paennut myrskyn 
tieltä yli 1 500 evakuointikes-
kukseen eri puolilla Filippii-
nejä. Viranomaiset pelkäävät 
nyt täyteen ahdettujen kes-
kusten mahdollisia terveys-
riskejä. 

Ulkomaanavun varoilla 
hankitaan alkuvaiheessa ruo-
kaa, suojia ja hygieniatarvik-
keita taifuunialueen perheil-
le yhteistyössä kirkollisten 
avustusjärjestöjen verkoston 
ACT-allianssin kanssa. ACT-
järjestöt ovat myös osallistu-
neet ihmisten evakuointiin 
suojaan taifuunilta. 

SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.

P A L L O

L L
A

Koulutus vähentää 
ympärileikkauksia Keniassa

Satu ja Jorma Arkkila asu-
vat kahden tyttärensä kans-
sa Kenian pääkaupungissa 
Nairobissa. Arkkilat ovat 

Tuiran seurakunnan nimikko-
lähettejä, ja he toimivat Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyhdis-
tyksen työntekijöinä.

Arkkiloiden työ ei rajoitu vain 
Keniaan, vaan he kiertävät myös 
Sambiassa ja Ugandassa. Lasten ja 
nuorten koulutuksen tukeminen 
on yksi tärkeä toimintamuoto.

– Sambian kummitoiminnassa 
emme enää voi tukea vuosia kes-
täviä opintoja esimerkiksi yliopis-
tossa, mutta pyrimme rohkaise-
maan nuoria ammattiopintojen 
pariin. Koulutus avaa paremman 

tulevaisuuden lapsille ja nuorille. 
Arkkilat lähettävät kiitoksia 

kaikille, jotka ovat olleet muka-
na tukemassa ja edelleen tukevat 
Sambian kummi- ja orpo-ohjel-
maa.

Tänä syksynä Satu Arkkila on 
aloittanut Credo-ohjelmassa ke-
nialaisen diakonissan Susan Ki-
rionkin apuna. Ohjelma tukee 
erityisesti Maasai-tyttöjen kou-
lutusta. 

Credo-ohjelmassa on mukana 
myös muutama poika, jotka tu-
levat hyvin haasteellisista taus-
toista. Pääasiallinen tarkoitus on 
kuitenkin pyrkiä ennalta ehkäi-
semään tyttöjen ympärileikkaus-
ta ja heidän naittamista lapsina. 

Vanhem-
mille pyri-
tään anta-
maan tietoa 
tyttöjen oi-
keuksista. Isiä 
ja äitejä tue-
taan näkemään 
tyttöjen koulutus 
arvokkaana vaihto-
ehtona. Näin tytöt saavat myös 
mahdollisuuden omaan nuoruu-
teen ja varhaisaikuisuuteen. 

Ohjelma maksaa tyttöjen kou-
lukulut, yleensä sisäoppilaitoksis-
sa. Tällä hetkellä ohjelmassa on 
mukana noin 40 nuorta. Satu 
Arkkila odottaa jo mahdollisuut-
ta päästä tutustumaan tyttöihin 

ja myös niihin yhteisöihin, joista 
tytöt tulevat.

ELSI SALOVAARA

Jutun pohjana on käytetty 
Arkkiloiden lähettikirjettä 5/2014. 
Kirje löytyy osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/arkkila.

Aistivammainen joutuu 
liian usein pettymään 
musiikkitilaisuuden 
äänentoistoon tai 
kehnoon valaistukseen. 
Tunne joulun kosketus 
-konsertissa musiikki 
kuului tasavertaisesti 
kaikille.

Kempeleen Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon salin valoja on him-
mennetty. Valkokankaalle heijas-
tetun talvisen maiseman vieressä 
kulkevat Me käymme joulun viet-
tohon -laulun sanat. Yleisön edes-
sä nainen viittoo, kädet piirtävät 
ilmaan joulukuusen muodon. En-
simmäisillä riveillä kädenliikkei-
tä seurataan tarkasti, monella kä-
det lähtevät mukaan lauluun. Vain 
osa yleisöstä laulaa äänen kera.

On maanantai-ilta tällä viikol-
la. Tunne joulun kosketus -tilai-
suudessa musiikki on kaikkien läs-
näolijoiden nautinto. 

Jos oma kuulo ja näkö ovat 
kunnossa, ei tule ajatelleek-
si esimerkiksi tavallista joulu-
konserttia aistivammaisen nä-
kökulmasta. Ongelmat näössä 
saattavat estää lukemasta lau-
lunsanoja ja vaurio kuulossa 
vaikeuttaa saamasta selvää sa-
noista. 

Kun huonoja kokemuksia 
musiikkitilaisuuksista kertyy 
useampia, into lähteä muiden 
mukaan sammuu. Tämän tie-
tää Eläkeliiton TunneMusiik-
ki -projektipäällikkö Heini Sil-
tainsuu.  

 – Musiikki ei ole vain joiden-
kin etuoikeus, vaan se kuuluu 
kaikille, hän sanoo. 

Siltainsuun mukaan musiikin 
esteettömyyteen pitää kiinnit-

Musiikki antoi hyvinvointia kaikille
tää huomiota, sillä pelkästään 75 
vuotta täyttäneistä noin puolella 
on jokin aistihaitta. 

Viitottuja tapahtumia 
on liian vähän
Eeva Pekkala ja Seija Verronen 
lukevat sujuvasti kysymyksen toi-
mittajan huulilta: Mitä odotuksia 
teillä on konsertilta?
 Naiset kertovat tulleensa hake-
maan illasta joulun tunnelmaa. 
Verronen odottaa erityisesti Jou-
luyö, juhlayö -laulua, Pekkala ni-
meää suosikikseen En etsi valtaa 
loistoa. 

– Tämän konsertin eteen on 
nähty paljon vaivaa. Kakkukah-
vitkin olivat jo niin ihanat, he 
kiittelevät.

Sanomattakin on selvää, että 
molemmat toivovat konsertista 
tulevan perinne. 

– Liian vähän on tapahtumia, 
joissa olisi meille tulkkaus, Seija 
Verronen toteaa.

Myös Heini Siltainsuu täh-
dentää esteettömien musiikkiti-
laisuuksien tärkeyttä. 

– Musiikki voi lisätä aisteiltaan 
tai toimintakyvyltään heikenty-
neiden ihmisten hyvinvointia, 
mikäli tilaisuuden järjestäjillä on 
hyvää tahtoa ja oikeaa tekniikkaa 
helpottamaan kokemusta. 

Pienet asiat auttavat paljon. 
Kempeleessä kulku kirkkoon oli 
esteetön. Tulijoille oli tarjolla kä-
sipuoleen kaveri helpottamaan 
kulkemista. Kahvihetkessä saat-
toi keskittyä nauttimaan tuok-
suista ja makuyhdistelmistä, kun 
vierustoveri huolehti tarvittaessa 
kupeista ja lautasista.

Esteettömyyden tarve 
lisääntyy koko ajan
Juontajan esitellessä seuraavan 
esiintyjän hänen puheensa heijas-
tetaan tekstinä seinälle. Moni pää 
kääntyy seuraamaan tekstiä. Eng-

Eeva Pekkala ja Seija Verronen hakivat Kempeleen juhlasta itselleen joulumieltä.

Kempeleläinen vapaaehtoinen Leena Ikonen jutteli pastori Matti Laurilan kanssa 
tilaisuuden onnistumisesta.
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Ympäristödiplomi uudistuu jo ensi vuonna Oulussa

Oulun piispa Samuel Sal-
mi luovutti ensimmäi-
senä adventtina Oulun 
seurakuntayhtymälle 

ympäristödiplomin.
Yhtymälle toukokuussa myön-

nettyä ympäristödiplomia tarkis-
tetaan jo vuonna 2015. Yhtymään 
ovat liittyneet Haukiputaan, Kii-
mingin ja Oulunsalon seurakun-
nat, joiden osalta katsastetaan, 
miten ne täyttävät diplomin vaa-
timukset. Näin kertoo asiaa hoi-
tavan työryhmän puheenjohtaja, 
Kiimingin seurakunnan kappa-
lainen Juha Tahkokorpi.

Diplomin saa, jos seurakun-
tien ja seurakuntayhtymien ym-
päristöohjelma on hyvällä tolal-
la. Ohjelmassa määritetään, mi-
ten esimerkiksi jätehuolto, siivo-
us sekä hautausmaat ja viheralu-
eet hoidetaan. Diplomin myön-

tää kirkkohallitus katsastuksen-
sa jälkeen.

Oulun seurakuntayhtymän 
ympäristöohjelmaan ei Tahko-
korven mukaan tule välttämät-
tä suurta muutosta vuonna 2015, 
sillä Haukiputaalle ja Kiimingil-
le myönnettiin diplomit jo ennen 
niiden liittymistä yhtymään. Ou-
lunsalossakin noudatettiin hyvää 
ympäristöpolitiikkaa, vaikka sillä 
ei diplomia ollutkaan.

Ympäristökasvatus 
olennaista 
Olennainen osa ohjelmaa on ym-
päristökasvatus, jota annetaan 
kaikille seurakuntalaisten ikä-
ryhmille ja myös seurakuntien 
työntekijöille. 

– Seurakunnassa ei ole yhtään 
ikäryhmää, jota ympäristökasva-
tus ei koskisi, Tahkokorpi toteaa.

Ympäristökasvatusta tehdään 
esimerkiksi opettamalla ja julis-
tamalla. Hartauksissa voidaan 
käsitellä ympäristöön liittyviä 
teemoja. Niitä voidaan luontevas-
ti nostaa esiin myös rippikouluis-
sa ja lapsityössä.   Lapset voivat 
askarrella kierrätettävillä materi-
aaleilla tai heidät voi viedä retkel-
le luontoon.

Maaliskuisin vietetään Earth 
Hour -päivää, jolloin valot sam-
mutetaan tunniksi, Tahkokorpi 
muistuttaa. 

Kappalaisen mukaan kirk-
koa ohjaa ympäristöasioissa luo-
misen teologia. Kun Jumala loi 
maailman, Hän asetti ihmisen 
viljelemään ja varjelemaan luo-
makuntaa. 

– Ihminen on Jumalan talou-
denhoitaja, joka on saanut paljon 
hyvää. Siksi hänellä on velvolli-

suus hoitaa saamaansa hyvin.
Ympäristödiplomi on voimas-

sa viisi vuotta. Seuraavan kerran 

diplomi uusitaan vuonna 2017.

PEKKA HELIN

Seurakunta saa ympäristödiplomin, kun muun muassa jätehuolto hoidetaan 
asianmukaisesti.

A r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra

Ylikiimingin kirkonmäel-
le valmistuu uusi seura-
kuntatalo vuoden 2016 
joulukuuksi, jos Oulun 

seurakuntayhtymän yhteinen 
kirkkovaltuusto hyväksyy tou-
ko-kesäkuussa hankesuunnitel-
man. 

Suorakaiteen muotoisen pui-
sen rakennuksen huoneistoala 
on 250 neliömetriä.  Sali mitoi-
tetaan sadalle ruokavieraalle. 
Se on jaettavissa siirtoseinällä 
kahteen osaan: monitoimiseksi 
60 neliömetrin kerhotilaksi ja 90 
neliömetrin seurakuntasaliksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto 
näytti rakentamiselle vihreää 
valoa viime viikolla, jolloin se 
muun muassa antoi luvan Yli-
kiimingin uuden seurakunta-
talon hankesuunnittelun käyn-
nistämiselle. Neuvosto myös hy-
väksyi Ylikiimingin toimitilojen 
tarveselvityksen, jonka mukaan 
Vanha pappila  ja nykyinen seu-
rakuntatalo  myydään.

Luopuminen nykyisestä seu-
rakuntatalosta ja Vanhasta pap-
pilasta ja uuden seurakuntata-
lon rakentaminen on tarvesel-
vityksen mukaan edullisempaa 
kuin ylläpitää nykyisiä raken-
nuksia ja peruskorjata ne. Kym-
menen vuoden aikana säästöä 
kertyy 1, 75 miljoonaa euroa. 
Uusi talo maksaa alustavan ar-
vion mukaan 1, 040 000 euroa.

Vuoden 2007 tarveselvityk-
sessä taloa ehdotettiin raken-
nettavaksi Ylikiimingin keskus-
taan. Asiasta käytiin keskustelua 
Rauhan Tervehdyksenkin pals-
toilla, sillä paikalliset halusivat 
talon kirkonmäelle.  Tähän kan-
taan myös päädyttiin.

– Ei nähty estettä, miksei  
seurakuntatalo voisi olla siellä. 
Kyllä paikalliset tietävät parem-
min, missä sen paikka on, ker-

Ylikiiminkiin uusi 
seurakuntataloMusiikki antoi hyvinvointia kaikille

lanninkielinen kappale herkistää 
kielitaidottomatkin kuulijat, sillä 
sanat heijastetaan suomeksi. Es-
teettömyyttä sekin.  

Kempeleläiset Erkki ja Tyy-
ne Pitkänen kertovat, että heillä 

olisi ollut liput toiseenkin kon-
serttiin samana iltana, mutta 
kotiseurakunnan tapahtuma vei 
voiton. Tyyne Pitkästä kiinnos-
taa erityisesti kuulovammaisten 
huomioiminen tilaisuudessa.  

– Olen ollut töissä kuulovam-

maisten parissa, ja siskollani on 
kuulovamma. Itse en tullut kui-
tenkaan opetelleeksi viittoma-
kieltä, hän kertoo.

Tuttuja esiintyjiäkin he tuli-
vat katsomaan, mutta molem-
mat odottavat innolla erityises-
ti yhteislauluja. 

– Joululauluja on aina muka-
va laulaa. 

Tunnelma avarassa kirkkosa-
lissa on välitön. Jokaisen kappa-
leen jälkeen taputetaan – siitäkin 
annetaan ohjeistusteksti (aplo-
dit) seinälle. Kuurot aplodeeraa-
vat äänettömästi, mutta näyttä-
västi heiluttamalla käsiään kor-
kealla, jotta esiintyjätkin näkevät 
kiitoksen. 

Vapaaehtoiset
ilahduttavat laitoksissa
Ensimmäinen esteetön jou-
lunajan yhteislaulukonsertti pi-
dettiin vuosi sitten Finlandia-
talossa. Jo tuolloin ideoitiin, et-
tä vastaava tilaisuus tulee jär-
jestää seuraavaksi Oulun seu-
dulla. Ja näin kävi.

– Meillä on aivan samat val-
miudet täällä kuin Helsingissä, 
kempeleläinen Leena Ikonen, 
TunneMusiikin -projektin va-
paaehtoinen kertoo.

Ikonen toimii Kempeleen 
Eläkeliitossa laulupiirin vetäjä-
nä. Parikymmenhenkinen ryh-
mä vie laulua laitoksiin, yksinäi-
sille ja muistisairaille.

Konsertin jälkeen Ikosen suu 
on hymyssä. 

– Toukokuusta asti tätä ko-
konaisuutta on työstetty. Koko-
naisuudesta tuli enemmän kuin 
osiensa summa, ja se on ihmeel-
listä, hän iloitsee.

RIITTA HIRVONEN
ELSI SALOVAARA

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Viittomakielen tulkit Sirpa Suomela (kuvassa) ja Ulla-Maija Aaltomaa herkistivät 
joululaulujen tulkkauksella yleisön. 

TunneMusiikki-projektipäällikkö Heini Siltainsuu (kuvassa vasemmalla) antoi omat 
kiitoksensa tulkeille mieleenpainuvasta tulkkauksesta.

Kyllä paikalliset 
tietävät 
paremmin, missä 
sen paikka on.

Jaana Valjus
kiinteistöjohtaja

too Oulun seurakuntayhtymän 
kiinteistöjohtaja Jaana Valjus.

Jotkut ylikiiminkiläiset ha-
lusivat nyt suunniteltua raken-
nusta suuremman talon.  Val-
juksen mukaan tutkimus kir-
kon ja nykyisen seurakuntata-
lon käyttöasteesta kuitenkin 
osoittaa, että erilaisissa tapah-
tumissa vieraillee keskimäärin 
noin 40–60 henkeä, joten suun-
nitellun seurakuntatalon tilat 
riittävät mainiosti.

Vain muutaman kerran vuo-
dessa järjestetään tilaisuuksia, 
joissa on enemmän kuin sata 
osallistujaa. Tällöin tilaisuudet 
voi tarveselvitystyöryhmän sel-
vityksen mukaan järjestää pai-
kallisen Rauhanyhdistyksen tai 
Oulujoen tai Kiimingin seura-
kunnan tiloissa.

Tyrnävälläkin 
rakennetaan
Tyrnävän seurakunnan kirkko-
valtuusto päätti viime viikolla 
seurakuntatalon vanhan puo-
len uudisrakentamisesta. Kus-
tannusarvion mukaan hanke 
maksaa noin 1,6 miljoonaa eu-
roa. 

Nykyinen vanha puoli pure-
taan, ja tilalle rakennetaan uu-
si korvaava rakennus.  Alustava 
arvio valmistumisaikataulusta 
on helmikuu 2016. 

PEKKA HELIN
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Oulussa voi antaa lahjan 
tuntemattomalle lapselle

Oululaisessa Tuiran seu-
rakunnassa järjestetään 
Lahja lapselle -kampan-
ja, jonka tarkoituksena 

on tuottaa jouluiloa sekä lahjan 
antajalle että saajalle. Kampan-
jassa lasten lahjatoiveita saatetaan 
sellaisten ihmisten tietoon, jotka 
haluaisivat ostaa joululahjan vä-
hävaraiseen perheeseen. 

Samalla halutaan muistuttaa, 
että isossa kaupunkiseurakun-
nassakin lähimmäinen on yllät-
tävän lähellä. 

Tiedon lahjatoiveesta, lahjan 
saajan nimen ja yhteystiedot voi 
lähettää sunnuntaihin 14. jou-
lukuuta mennessä Tuiran seura-
kunnan pastori Helena Paalan-
teelle sähköpostitse helena.paa-
lanne@evl.fi. 

Tietoja nimistä ei anneta lah-
joittajille eikä ulkopuolisille. 
Lahjatoive voi olla maksimissaan 
noin 30 euron hintainen ja han-
kittavissa tavallisista tavarata-
loista.

Lahjan hankkijat voivat il-

moittautua samaan sähköpos-
tiosoitteeseen perjantaihin 19. 
joulukuuta mennessä lähettämäl-
lä viestin, jossa kerrotaan halusta 
ilmoittautua joululahjan ostajak-
si ja annetaan omat yhteystiedot. 

Lahjan hankkijan tehtävänä 
on ostaa toivottu lahja, paketoi-
da se ja toimittaa lahja Tuiran kir-
kolle (Myllytie 5) virastoaikana 
viimeistään perjantaina 19. jou-
lukuuta.

Myös lahjojen toimittamiseen 
tarvitaan apua. Jos haluat ilmoit-

tautua tällaiseen tehtävään, voit 
lähettää sähköpostia Helena Paa-
lanteelle. 

Lahjoja toimitetaan niin pal-
jon kuin mahdollista, mutta mi-
käli lahjoittajia ei löydy riittäväs-

Riemullinen Jouluoratorio 
raikaa Oulun kirkoissa
Johann Sebastian Bachin 

Jouluoratorio kuullaan jou-
lun alla ja loppiaisena Ou-
lun tuomiokirkossa ja Karja-

sillan kirkossa. Teoksen esittävät 
kaksi kuoroa, solistit ja kamarior-
kesteri. Olli Heikkilä johtaa mo-
lempia kuoroja.

Mitä kuulijat voivat odottaa 
Jouluoratoriolta? Se ei ole tum-
manpuhuva, kuten Bachin passi-
ot, jotka kuvaavat Jeesuksen kär-
simystä. Päinvastoin. 

– Jouluoratorio on kirkas, va-
loisa ja juhlava. Soittimet ovat 
riemullisia. On trumpetteja, pa-
tarummut ja kirkkaita puupuhal-
timia, kuten huiluja, Olli Heikki-
lä kuvailee.

– Passioissa trumpetit ja pata-
rummut puuttuvat. Niissä pää-
osassa soivat surumieliset oboet 
ja muut matalasävyiset puupu-
haltimet.

Jouluoratorio 
perustuu evankeliumeihin
Jouluoratorio lauletaan saksak-
si. Tekstin pohjana on Luukkaan 
jouluevankeliumi ja Matteuk-
sen evankeliumin kertomus He-
rodeksesta ja itämaan tietäjistä.  
Mukana on myös runoutta, joka 
on etupäässä Bachin tuttavan Pi-
canderin kynästä.

– Yleensä ne ovat aarioita, jois-
sa yksilö miettii suhdettaan jou-
lun tapahtumiin, Heikkilä luon-
nehtii.

Yksi ulottuvuus ovat myös ko-
raalit, jotka olivat aikansa virsi-
kirjojen säkeistöjä.

Juoni etenee laulaen, sillä ora-
torioissa ei näytellä kuten ooppe-
roissa.

Soljuvaa 
saksaa
Päivi Mäntylä laulaa Cantio Lau-
dis -kuorossa alttoa ja Timo Le-

pistö tenoria. Kumpikaan ei pi-
dä Jouluoratoriota vaikeana lau-
laa. Timo Lepistön mukaan Bach-
in laulaminen vaatii yleensä otta-
en jonkin verran totuttelua. 

– Kun Bachin tekstuuriin pää-
see sisälle, laulaminen ei sen jäl-
keen ole vaikeaa, Lepistö toteaa.

Päivi Mäntylälle jouluoratori-
ossa haastavinta on saksan kielen 
ääntäminen. On hyvin tärkeää, 
että saksa soljuu laulaessa.

Lepistö on samaa mieltä.
– Saksa on alkuperäiskieli. Sitä 

pitää lausua oikeaoppisesti.

Viimeistään Bach 
tuo joulun
Kun oratorion esittämisen aika koit-
taa, kuorolaiset tulevat kirkkoon 

Bach oli Tuomaskirkon kanttori

• Johann Sebastian Bach (1685–1750) on länsimaisen musiikin ehkä 

merkittävin säveltäjä. Bach sävelsi Jouluoratorion myöhäisempinä 

vuosinaan, jolloin hän työskenteli Leipzigissä Tuomaskirkon kantto-

rina. Tällöin syntyivät Bachin suurimmat teokset: kantaattivuosiker-

rat, passiot ja Jouluoratorio.

• Oratorio on teosmuoto, joka vakiintui barokin aikana. Se oli erään-

lainen vastavoima oopperoille. Oratoriossa ei näytellä kuten oop-

peroissa. Oratorioteksteistä valtaosa on hengellisiä tai Raamattuun 

pohjautuvia.

Cantio Laudis -kuoro harjoitteli toissa maanantaina Karjasillan kirkossa.

useampaa tuntia aikaisemmin.
– Vähän lämmitellään, aukais-

taan ääntä ja käydään varmaan 
aloituksia läpi. Orkesterin ja so-
listien kanssa kertaillaan kipu-
kohtia, ja sitten pidetään kunnon 
lepopaussi ennen esitystä, Päivi 
Mäntylä selostaa.

– Miehet tietysti kasaavat kuo-
rotelineitä, Lepistö lisää.

– Niin, pojat ovat aina telinei-
den kasaajia, Mäntylä naurahtaa.

Kuorolaulu merkitsee Mänty-
lälle lepoa.

– Tämä on parasta rentoutu-
mista, kun käyn töissä ja on lap-
sia, hän kertoo.

Lepistölle Bachin oratorio tuo 
viimeistään joulun. Samoin Män-
tylälle.

– Jouluun kuuluu tämä teos. 
Jos ei pääse itse laulamaan, niin 
ainakin kuuntelemaan, Mäntylä 
toteaa.

PEKKA HELIN

Bachin Jouluoratorion 
ensimmäiset kolme 
kantaattia laulaa 
ennen joulua Oulun 
ammattikorkeakoulun 
kamarikuoro ja kolme 
viimeistä Cantio Laudis 
-kuoro loppiaisena.

Kantaatit I–III
• Perjantaina 19.12. klo 19 
Oulun tuomiokirkossa
• Sunnuntaina 21.12. klo 15 
Karjasillan kirkossa
• Käsiohjelma 10 euroa

kantaatit IV–VI
• Tiistaina 6.1. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa
• Käsiohjelma 15 euroa
• Ilman käsiohjelmaa 
vapaa pääsy 15 minuuttia 
ennen konsertin alkua, 
mikäli vapaita 
paikkoja on jäljellä

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Olli HeikkiläPäivi Mäntylä Timo Lepistö

ti, lahjatoiveita ei pystytä toteut-
tamaan yhtä jämptisti kuin jou-
lupukki voisi. Kaikissa tapauk-
sissa ollaan kuitenkin yhteydessä 
perheeseen ja ilmoitetaan, mikäli 
lahjoittajaa ei löydy. 

w
w

w
.sxc.h

u

kantaatit I–III
Pe 19.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa

Su 21.12. klo 15 Karjasillan kirkossa
Käsiohjelma 10e

kantaatit IV–VI
Ti 6.1. klo 18 Oulun tuomiokirkossa

Käsiohjelma 15e

Ilman käsiohjelmaa vapaa pääsy 15 minuuttia ennen konsertin 
alkua, mikäli vapaita paikkoja on. Perjantain 19.12. ja loppiaisen 

esitykset suorana lähetyksenä www.virtuaalikirkko.fi:ssä.
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Wolfgang Amadeus 
Mozartin musiik-
ki on kuin kaunis 
puutarha ristiriitai-

sen maailman keskellä. Mozart 
ei ole kuitenkaan pääosassa He-
ta Haanperän Oulun kaupun-
ginteatterille ohjaamassa näy-
telmässä Amadeus. Toki mes-
tarin musiikkia kuullaan, ja 
Ulpu Korpuan upea puvustus 
vie katsojan 1700-luvun lopun 
Wieniin.

Peter Shafferin käsikirjoit-
taman näytelmän päähenkilö 
on Mozartin aikalainen, Wie-
nin hovisäveltäjä Antonio Sa-
lieri. Hän uskoo saaneensa 
Jumalalta musiikin tehtäväkseen. 
Sitten hän kohtaa Mozartin, joka häkellyttä-
vällä vaivattomuudella loihtii esiin kuolemat-
tomia sävelteoksia. Salieri oivaltaa Mozartin 
nerouden ja oman keskinkertaisuutensa tä-
män rinnalla. 

Kateus katkeroittaa Salierin. Hän kapinoi 
Jumalaa vastaan. Toisaalta, hän myös naut-
tii Mozartin musiikista. Hän tutkii nuotteja 
ja näkee keskenään ristiriitaisten harmonioi-
den soljuvan yhteen ja muodostavan suuren-
moisen kokonaisuuden. Jos Mozartin musii-
kista ottaisi yhden nuotin pois, kokonaisuus 
särkyisi. Salierin tragedia on se, ettei hän osaa 
siirtää tuota huomiota elämäänsä ja hyväksyä 
sen ristiriitoja.

Näytelmä on hyvin ajankohtainen. Kenen 
perhepiirissä tai työpaikalla ei olisi kateut-
ta! Se voi kasvaa oikeudenmukaisuuden ja si-

Jumalan rakastama

Teatterinurkka

Janne Raudaskoski loistaa Salierin roolissa. Amadeus Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.  Käsikirjoitus: Peter Schaffer. 
Ohjaus: Heta Haanperä.

nänsä hyvien pyrkimysten juurista myrkyt-
tämään koko elämän. Näytelmää katsellessa 
kannattaa siis tutkia itseään.

Janne Raudaskoski loistaa Salierin roo-
lissa. Hän on täynnä tukahdutettua kaunaa, 
yksinäisiä vihan purkauksia ja vanhenevan 
miehen ironisia itsetilityksiä. Kalle Nurmi-
sen konstailematon lavastus jättää hienosti ti-
laa valojen ja varjojen rajamailla hoippuval-
le Salierille.

Myös Tomi Enbuska on hyvä kikattele-
vana ja rahvaanomaisena Mozartina. Spon-
taaniudessaan hän on valloittava, katumuk-
sessaan hellyttävä. Lavalta välittyy aidosti tai-
teilijan tragedia: säveltäminen on helpompaa 
kuin itse elämä.

TIMO JUNTUNEN

Paavi Benedictus XVI on 
osoittautunut suureksi 
teologiksi, joka osaa pu-
kea viisautensa ja tieton-

sa ymmärrettäviksi sanoiksi. 
Jeesuksen elämää koskevien te-
osten keskuksessa tosin on py-
hiä salaisuuksia, jotka ylittävät 
inhimillisen ymmärryskyvyn. 
Tämä ei estä meitä kuitenkaan 
uskomasta, vaan päinvastoin: 
usko ei olisikaan uskoa, jos se 
suuntautuisi vain nähtäviin ja 
rajallisiin faktoihin.

Benedictus XVI lähestyy 
Jeesuksen syntymää ja lapsuut-
ta perusteellisen tutkimustyön 
vankalta pohjalta. Hänellä on 
kuitenkin koko ajan mielessään 
kysymykset ”Onko tämä totta?” 
sekä ”Mitä tämä merkitsee mi-
nulle ja meille?” 

Kirjaa lukiessa saa havahtua 
moniin arvokkaisiin näköaloi-
hin, kuten ”armo ja ilo kuuluvat 
yhteen” tai:”ennustus valosta ja 
sanoma rististä kuuluvat yhteen”. 

Ymmärryksen ylittävä 
salaisuus

Lukunurkka

Joseph 
Ratzinger Benedictus XVI: 
Syntyi Neitsyt Mariasta. Jeesuksen 
lapsuuskertomukset. Suom. Jamo 
Kiilunen. Perussanoma Oy 2014.

Syntyi Neitsyt Mariasta on 
aivan erinomainen joulukirja. 
Toivon, että mahdollisimman 
moni ottaisi itsellensä laatuai-
kaa tulevana jouluna ja pysäh-
tyisi ytimen äärelle. Paavin kir-
ja on niin iloista ja juhlallista lu-
ettavaa, että siinä ei mene aika 
hukkaan.

VEIJO KOIVULA

K at i  L e in o n e n

Mirkka Lappalaisen 
uusin teos on hui-
kea matka mennee-
seen. Se on tutkimus 

Ruotsin ja Suomen historian le-
gendaarisesta kuninkaasta. 

Kustaa II Aadolf (1594–
1632) kruunattiin kuninkaak-
si 1617. Hän oli 30-vuotisen so-
dan sankari, jonka hallituskau-
della Ruotsista tuli Itämeren 
suurvalta. 

Mirkka Lappalaisen aiemmat 
teokset ovat saaneet useita pal-
kintoja. Pohjolan leijona voitti 
tämän vuoden Tieto-Finlandia 
-palkinnon. Teos on herkullinen 
ja jännittävä, se muuttaa kaukai-
sen historian eläväksi.

Kustaa II Aadolfin noustes-
sa valtaan nousi huoli siitä, on-
ko Suomi uskollinen uudel-
le kuninkaalle vai haikaileeko 
se syrjäytetyn hallitsijan, Puo-
lan katolisen kuninkaan Sigis-
mundin puoleen. Miten saada 
luottamus syntymään?  

Kustaa II Aadolfin aikana 
Suomeen tuotiin laillisuus ja 
yhteiskuntarauha. Suomi kyt-
kettiin lyhyessä ajassa osaksi 
emämaata ja sen hallintoa. Uu-
si aika vaati uudistumista ta-
loudenhoidossa, veronkannos-
sa, oikeuslaitoksessa ja päätök-
senteossa. 

Katolilaisuuden kiihkeänä 
vastustajana Kustaa II Aadolfia 
kutsutaan protestanttien Leijo-
naksi: ”Hänelle oli jo varhain 
opetettu että katolilaisuus oli 

Hän on sen tekevä

Mirkka 
Lappalainen: Pohjolan Leijona. 
Kustaa II Aadolf ja Suomi 1611–
1632. Siltala 2014

epäjumalanpalvontaa ja hirvit-
tävä harhaoppi.” Kuningas oli 
kasvatettu myös sotimaan, hän 
oli hyökkäysten eturintamassa 
kuolemaansa saakka.

Mirkka Lappalainen kirjoit-
taa sujuvasti, selkeästi ja tarkas-
ti.  Hän kaivautuu kuninkaan 
persoonaan legendan taakse. 
Hän esittää tutkimustuloksen-
sa ilman pönötystä ja vaikeasel-
koisuutta. 

Kerronnan kuvitus ilahdut-
taa, kuvat kertovat enemmän 
kuin tuhat sanaa, ne syventävät 
sanaa. Mirkka Lappalaisen tai-
dot historiankirjoittajana tule-
vat hyvin esille. Harvoin histo-
riankirjoitus on näin antoisaa 
luettavaa. 

JUHA VÄHÄKANGAS

Perussanoman kustan-
tama Aikansa kutakin 
kutsuu lukijansa mie-
lenkiintoiselle aikamat-

kalle kirjoittajan elämänvai-
heisiin neljällä eri mantereella. 
Paksun teoksen kirjoittaja on 
eläkkeellä oleva rovasti ja mis-
siologian tohtori Seppo Väisä-
nen Mikkelistä.

Elämäntyönsä pääasias-
sa Kansanlähetyksessä tehnyt 
Väisänen kertoo elämästään 
lapsuudesta aina eläkepäiviin 
saakka hyvin värikkäästi.  Elä-
män keskiössä ovat perheen 
ohella papiksi valmistuminen, 
lähetystyö Etiopiassa, tohtori-
opinnot Yhdysvalloissa, työt 
Lähetysteologisessa instituu-
tissa ja Uusi Tie -lehden pää-
toimittajana.

Väisänen itse lienee kuiten-
kin kokenut merkittävimpä-
nä aikana toimimisen Lausan-
nen liikkeen piirissä. Liike täh-
tää koko maailman evankelioi-
miseen. 

1990-luvulla Väisänen kut-
suttiin Lausanne- liikkeen 

Muistoja neljältä 
mantereelta

Seppo Väisänen: 
Aikansa kutakin.
Perussanoma Oy 2014

Suomen komitean ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi.

Tuolloin hän solmi yhte-
yksiä ympäri maailmaa. Mat-
koista Väisänen kirjoittaa yk-
sityiskohtaisesti.

Väisänen kertoo kirjassa, 
miten teologiklopista tuli Ou-
lussa opiskelija- ja koululais-
pappi ja kuinka niissä myl-
lerryksissä syntyi paikallinen 
Ylioppilaslähetys.

Väisänen puhuu myös 
1970-luvun alun Kansanlä-
hetyksen kriisiajoista, jolloin 
Lähetysyhdistys Kylväjä ja Sa-
nansaattajat syntyivät. Teks-
ti paljastaa, miten muutos il-
meni lähetyskentillä, jossa hän 
perheineen oli.

Loppuluvussa Väisänen 
paljastaa mielenkiintoisia sat-
tumuksia niistä kirkkomme 
piispoista, joiden kanssa hän 
on ollut tekemisissä.

On helppo yhtyä Sepon sa-
noihin: ”Jospa edes joku tä-
män kirjan lukija voisi roh-
kaistua siitä, että hänen lähe-
tystyöhön uhraamansa varat 

eivät ole menneet hukkaan, 
vaan ovat kantaneet satoa Ju-
malan valtakuntaan – meidän 
lähettien inhimillisestä vaja-
vaisuudesta ja raadollisuudes-
ta huolimatta.”

ESKO PARKKONEN
Väisästen ex-lähettisihteeri

Seppo Väisänen saarnaa Oulun 
tuomiokirkossa sunnuntaina 
14.12. ja on mukana joulujuhlassa 
kello 14 Rukoushuoneella, 
Koulukatu 41.
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Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Hautauspalveluja

91,6 MHz
OULU

Kaapelitaajuudet
91,6 MHz (Sonera)
101,9 MHz (DNA)

Vapaaehtoistyöstä 
vastaavat 
diakoniatyöntekijät 
vetoavat Oulun 
seurakuntayhtymän 
vapaaehtoistyön 
koordinaattorin viran 
puolesta.
Diakoniatyöntekijät 
Oulun seurakunnissa 
arvioivat, etteivät he 
pysty kehittämään 
vapaaehtoistyötä 
riittävän tehokkaasti. 

Oulun seurakuntien yh-
teinen kirkkoneuvos-
to puolsi marraskuus-
sa seurakuntien erityis-

palvelun vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattorin viran lakkautta-
mista. Virkaa hoitaa tällä hetkel-
lä osa-aikaeläkkeellä oleva dia-
koniatyöntekijä Liisa Rahkola, 
joka on jäämässä eläkkeelle en-
si kesänä. 

Oulun seurakuntien vapaa-
ehtoistyöstä vastaavat diakonia-
työntekijät vetoavat kannanotol-
laan seurakuntien luottamus-
henkilöihin, jotta vapaaehtois-
toiminnan koordinaattorin teh-
täviä yhtymässä ei siirrettäisi tu-
levaisuudessa paikallisseurakun-
tiin.

Diakoniatyöntekijöiden huo-
li koordinaattorin viran mahdol-
lisesta lakkauttamisesta liittyy 
olennaisesti ensi vuoden Yhteis-
vastuukeräykseen. Rahkola on 
toiminut pääkäyttäjänä vapaaeh-
toisten rekrytointiin tarkoitetus-
sa Suurella Sydämellä -verkko-
palvelussa. Verkostoa ollaan laa-
jentamassa vuoden 2015 Yhteis-
vastuukeräyksen varojen turvin.

Laatu ja kiinnostavuus
huolenaiheena
Diakoniatyöntekijöiden mukaan 
paikallisseurakuntien diakoni-
an henkilöstöllä ei ole riittäväs-
ti mahdollisuuksia hoitaa oman 
työnsä ohella Suurella Sydämellä 
-verkoston pääkäyttäjän tehtäviä 
tilanteessa, jossa verkkopalvelua 
ollaan laajentamassa.

Suunnitteilla on lisätä Yhteis-
vastuukeräyksen varoilla sivus-
tolle muun muassa Pyydä apua 
-palvelu. Se tarkoittaa, että ku-
ka tahansa voi jättää halutessaan 
verkkopalveluun avunpyynnön, 
mikäli kaipaa neuvoja esimer-
kiksi television tai digilaitteiden 
käyttöön tai asiantuntija-apua 
raha-asioiden hoitamiseen. 

Diakoniatyön vapaaehtoistoi-
minnan yhdyshenkilöt miettivät 
nyt, onko heillä mahdollisuut-
ta muun työnsä rinnalla vastata 
riittävän nopeasti näihin avun-
pyyntöihin. 

Kannanotossa ilmaistaan 
myös huoli siitä, voidaanko Ou-

Vapaaehtoistyön virka 
puhuttaa Oulussa

lun seurakuntien vapaaehtoistyö 
pitää laadukkaana ja mukaansa 
houkutteleva ilman vapaaehtois-
työn koordinaattorin virkaa yh-
tymässä.

Liian isoa kakkua
ei ole tulossa
Muun muassa Oulun seurakun-
tien johtoryhmän sekä yhteisen 
kirkkoneuvoston näkemys on, 
että erillistä koordinaattorin vir-
kaa seurakuntien erityispalvelui-
hin ei tarvita Rahkolan eläkkeel-
le jäämisen jälkeen. 

– Suurella Sydämellä -sivus-
ton pääkäyttäjä löytyy paikallis-
seurakunnista, yhteisen kirkko-
neuvoston puheenjohtaja, Kii-
mingin kirkkoherra Pauli Nie-
melä kertoo johtoryhmän ja 
neuvoston kannan.

Niemelä luottaa, että seura-
kunnissa pystytään hoitamaan 
vapaaehtoisten rekrytointi ja 
koulutus. 

Hän korostaa, että diakonia-
työntekijät eivät ole jatkossa ai-
noita, jotka kantavat vastuuta va-

paaehtoisten värväämisestä.  
– Vapaaehtoisia tarvitaan 

muuallakin kuin diakoniatyös-
sä. Siksi rekrytoinnissakin on 
mukana työntekijöitä kaikilta 
työaloilta, kuten nuorisotyöstä. 
Suurella Sydämellä -palvelu ei 
lankea vain diakonian hartioille.

Niemelä toteaa, että oululaiset 
määrittelevät itse, kuinka nope-
asti Pyydä apua -palvelun kaut-
ta tuleviin pyyntöihin vastataan, 
vaikka Suurella Sydämellä on 
valtakunnallinen sivusto. 

– Mistään ambulanssityyli-
sestä tai ympärivuorokauden toi-
mivasta palvelusta ei voi olla ky-
se, hän sanoo. 

Niemelä kertoo, että Oulun 
seurakunnissa ja yhtymässä on 
lähivuosina vähennettävä 20–30 
virkaa ja tointa talouden turvaa-
miseksi. 

RIITTA HIRVONEN 
 
Oulun yhteinen kirkkovaltuusto 
päättää vapaaehtoistyön 
koordinaattorin virasta 16.12.2014.

Suurella Sydämellä -verkkopalvelu

• Suurella Sydämellä on vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu, 

jonka kautta voi ilmoittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin lähim-

mäisten hyväksi.

• Suurella Sydämellä toimintaa on tällä hetkellä noin 40 paikkakun-

nalla. 

• Oulun seudulla Oulun seurakuntayhtymä ja Oulun Diakonissalaitos 

hyödyntävät vapaaehtoisten auttamisessa Suurella Sydämellä -pal-

velua.

• Yhteisvastuuvaroin palvelun toimintaa laajennetaan valtakunnal-

liseksi. 

• Keräysvaroin kehitetään myös muun muassa keinoja avuntarvitsi-

jan ja vapaaehtoisen auttajan yhteen saattamiseksi sekä tehoste-

taan uusien vapaaehtoisten koulutusta.

Suurella Sydämellä -verkosto kokoaa 
yhteen eri paikkakunnilla tehtävää 
vapaaehtoistyötä. Viereinen lista 
näyttää, millaisia vapaaehtoispestejä 
Oulun seurakunnissa on tällä hetkellä 
tarjolla. Joku kaipaa seuraa muun 
muassa lenkkipoluille Pateniemeen.  

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Piispainkokouksen mu-
kaan kirkkohallituksen 
esittämä seurakuntayh-
tymämalli  tarjoaa hyvän 

tavan toteuttaa evankelis-lute-
rilaisen kirkon rakenneuudis-
tus. Kirkkohallituksen esityk-
sessä kaikki seurakunnat kuu-
luisivat yhtymiin.

Rakennemallissa on piis-
painkokouksen mukaan ensi-
arvoisen tärkeää seurakuntien 

vahvistaminen jumalanpalve-
lusyksikköinä ja seurakunta-
työn tasavertainen turvaami-
nen. Samoin uudistuksen to-
teuttamisessa tulee ottaa huo-
mioon alueiden erityislaatui-
suus ja mahdollisuus erikokoi-
siin seurakuntayhtymiin.

Piispainkokous antaa esi-
tyksestä lausunnon kirkollis-
kokoukselle.

Piispainkokous kannattaa 
seurakuntayhtymämallia
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Kaiho jää

Naisten Pankki järjestää 
tulevana viikonloppuna 
13.–14. joulukuuta pop 
up -kaupan Oulun Kes-

kustan seurakuntatalon monitoi-
misalissa, Isokatu 17.  Lauantai-
na kauppa on auki kello 10–16 ja 
sunnuntaina kello 11–16.

Pop up -kaupassa on myyn-
nissä jouluisia askarteluja, villa-
sukkia, Naisten Pankin toisenlai-
sia lahjoja sekä luettavaa kirjojen 
kirpputorilta. Kirjakeräys toteu-
tettiin yhteistyössä Oulun kau-
punginkirjaston kanssa. 

Osana kauppaa pidetään pie-
nimuotoista kahvilaa, jonka to-
teuttamiseen on saatu lahjoituk-
sia oululaisista yrityksistä. Kau-
pan suunnittelussa ja toteutuk-
sessa ovat olleet apuna Luovin 
ja Oulun seudun ammattiopis-
to OSAOn opiskelijat ja opettajat.

Kansainvälisyys on vahvas-
ti esillä viikonlopun aikana. Ou-
lussa asuvat ulkomaalaistaustai-
set henkilöt kertovat omien mai-
densa jouluperinteistä molempi-
na päivinä kello 11.30–14. Ohjel-
massa on tarinoita muun muassa 

Kiinasta, Brasiliasta ja Sudanista. 
Valtaosin englanninkieliset ta-
rinat tulkataan tarvittaessa suo-
meksi. 

Naisten Pankki kerää lahjoi-
tuksia kehitysmaiden naisten 
yrittäjyyden ja toimeentulon ke-
hittämiseksi kestävän kehityk-
sen periaattein. Järjestön voima-
vara ovat aktiiviset vapaaehtoiset, 
lukuisat osakkaat ja lahjoittajat. 
Oulussa alueryhmä järjestää vuo-
dessa noin 50 varainkeruutapah-
tumaa.

Naisten Pankin pop up -kauppa 
tulevana viikonloppuna

Haukiputaan kirkkoherra 
Jaakko Kaltakari jää 
eläkkeelle. Seuraajilleen 
hän toivoo hallintoa, joka 
jättää aikaa ihmisten 
kohtaamisille.

Haukiputaan seurakuntata-
lon käytävillä ei piakkoin 
kulje enää tuttu, ystäväl-
linen ja rauhallinen mies. 

Kymmenen vuotta seurakuntaa 
johtanut kirkkoherra Jaakko Kal-
takari on työnsä tehnyt kotipitä-
jässään.

Tämän viikon torstaista alka-
en hän viettää eläkepäiviään edel-
tävää lomaa.

Lopullinen vapaus koettaa ap-
rillipäivänä huhtikuun alussa.

– Mielessä on sekä kiitollisuus 
että kaiho menneitä vuosia ajatel-
lessa, kirkkoherra toteaa siisties-
sään viimeisiä tavaroitaan työ-
huoneessa.

Kun suuri määrä papereita 
kaapeista ja kansioista menee re-
vittynä mustaan jätesäkkiin, lau-
sahtaa Kaltakari Saarnaajan kuu-
luisat sanat: ”Turhuuksien tur-
huus. Kaikki on turhuutta.”

on huolehtia siitä, että seurakun-
nan työ sujuu. Hallinto on siksi 
perusteltua.

Mutta seuraava kysymys on 
tähdellinen: Milloin byrokratiaa 
on kirkossa liikaa?

– Nyt meidän kaikkien – ei 
vain kirkkoherrojen – työajasta 
menee aiempaa suurempi viipale 
istumiseen tietokoneen äärellä ja 
kokouksissa.

– Tämä on vakava haaste ja vi-
noutuma, sillä kehityksen tulisi 
olla päinvastainen: Seurakunnan 
työntekijöiden tulisi käyttää työ-
aikaa yhä enemmän hengelliseen 
perustyöhön ja ihmisten kohtaa-
miseen, Jaakko Kaltakari sanoo.

Byrokratian vähentäminen
johdon käsissä
Haukiputaan kirkkoherra toteaa, 
ettei yksittäinen työntekijä voi 
merkittävästi rimpuilla irti työ-
tehtävistä, jotka vievät seurakun-
tien henkilöstöä tietokoneen ää-
relle opettelemaan – ja tuskaile-
maan – uusia ohjelmia ja tekniik-
kaa.

Kaltakarin mukaan nykykehi-
tystä pitää kampittaa ensisijaises-
ti kirkon johdossa.

– Aina on muutoksen mah-
dollisuus. Vastuu kuuluu erityi-
sesti seurakuntien ja kokonaiskir-
kon johtajille. Siellä pitää puuttua 
asiaan.

Miten tässä näin kävi?
– Tekniikan piti olla hallin-

nossa renki, mutta siitä tuli isän-
tä.

Haukiputaalla nähdään sel-
västi, että työntekijöille pitää taa-
ta aikaa evankeliumin julistami-
seen.

Kirkolla on hallussaan aarre. 
Se on sanoma armosta: siitä, että 
ihminen ei ole mitattavissa muu-
ten kuin armahdettuna Jumalan 
lapsena, Kaltakari puhuu.

RIITTA HIRVONEN

Filosofia ei ole turhautunut 
kommentti menneistä, sisältö-
rikkaista työvuosista, vaan en-
nen muuta viisas pohdiskelu, jo-
ka tulee vääjäämättä mieleen yh-
dellä elämän rajapyykeistä.

Kaksi hyvää
seurakuntaa
Ennen Haukipudasta Jaakko Kal-
takari oli tyrnäväläisten kirkko-
herrana lähes 25 vuotta. Avarat 
peltoaukeat pienine sivukylineen 
– Suutarinkylä, Ylipää, Keskikylä 
– olivat hänelle niin mieluisia nä-
kyjä, että hän suunnittelee aloit-
tavansa lomansa pienellä nostal-
giakierroksella tutuilla teillä.

Haukiputaan seurakunnassa käydään kirkkoherranvaali helmikuussa 2015. Uusi kirkkoherra saa Kaltakarin mukaan vilkkaan 
seurakunnan johdettavakseen. Työntekijöitä hän kehuu kirkon työhön sitoutuneiksi. 

Kaltakari ei ole muuttamassa 
Haukiputaalta pois, vaan eläkepäivät 
sujuvat mieluisasti syntymäpitäjässä.

Maaseutupapiksi Kaltakari 
mielellään itsensä ajatteleekin.

Myös Haukipudasta Kaltakari 
ajattelee lämpimästi.

– Olin paluumuuttaja tullessa-
ni tänne. Minut otettiin sydämel-
lisesti vastaan. Haukipudas on 
syntymäpitäjäni, jossa sain kas-
vaa aikuisikään asti.

Työssä ajankäytöllinen
vinoutuma
Kun työssä on mieluisinta koh-
taamiset seurakuntalaisten kans-
sa, ei ole ihme, että kirkkoherra 
harmittelee hallinnon lisäänty-
mistä omassa työssään.

– Toki kirkkoherran tehtävä 

Olin 
paluumuuttaja 
tullessani tänne. 
Minut otettiin 
sydämellisesti 
vastaan. 

Jaakko Kaltakari

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 14.12. klo 10 jumalanpalve-
lus Korpilahden kirkosta. Vir-
ret: Kauneimmat joululaulut: 
Arkihuolesi kaikki heitä; virsi 
13: "Nyt sytytämme kynttilän; 
virsi 12: "Mies tänne saapui"; 
"En etsi valtaa loistoa"; ja virsi 
30 "Maa on niin kaunis". 

YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 11.05.
 
Lastenkirkon Joulukalenteri 
on avoinna osoitteessa 
www.lastenkirkko.fi
 
Jouluradio 
netissä www.jouluradio.fi 

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 14.12. klo 9.45 Kolmannen 
adventtisunnuntain Radiopy-
häkoulun pitävät Anu Hannu-
la ja Sanna Tervo Tuiran seura-
kunnasta.   
Klo 10 Jumalanpalvelus Kem-
peleen kirkosta.
Klo 20 Kauneimmat joululau-
lut Raahen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 14.12. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 14.12. klo 8.45. Kolmannen 
adventtisunnuntain Radiopy-
häkoulun pitävät Anu Hannu-
la ja Sanna Tervo Tuiran seura-
kunnasta.  
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Haukiputaan kir-
kosta. Kirkkoherra Jaakko Kal-
takarin lähtösaarna.
Virret: 7, 766 (psalmin kerto-
säe), 266, 12:1-, 9, 225, 4:8-9
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Hieta-
saaren Ponipihalla 21.12. jär-
jestettävästä joulukuvaelmasta.
Ke 17.12. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerro-
taan J.S.Bachin Jouluoratori-
osta.

Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 11.12. klo 18.00 Raahen seurakunta-
kodin pienessä salissa, to 18.12. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Miesten adventtitapaaminen: la 13.12. klo 10.00-18.00 Kainuun 
Opistolla, Paltamon Mieslahdessa. Mukana mm. piispa Jari Jolkkonen, 
Anssi Joutsenlahti ja Jaakko Löytty. Tule – ja kokoa porukkaa mukaasi – 
ilmoittaudu viim. 8.12. mennessä Kainuun Opistolle p. 020 785 6833 
kurssisihteeri@kainuunopisto.fi 
Siionin jouluvirret: su 14.12. klo 15.00 Siionin jouluvirret Keskustan 
seurakuntatalolla, Isokatu 17, Oulu. Mukana Oulun seudun virsikuoro.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 4.12. klo 18 Nuorten ja 
nuortenaikuistenilta.
Su 14.12. klo 15 Joulujuhla. 
Kolehti Vinnin lastenkodin 
lapsille Viroon.

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Su 14.12. klo 18 Joulujuhla, 
yhteinen jouluateria, Kai Similä
Su 21.12. klo 18 Jouluhartaus, 
Mikael Estabrook
Su 4.1. klo 18 Ehtoolliskokous, 
juonto: Mikael Estabrook, 
puhe: Martti Väyrynen 
Rauhallista joulua ja siunattua 
uutta vuotta. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

JOULUJUHLA
Rukoushuonneella Sunnuntaina 

14.12. klo 15.00
Su 28.12. klo 11.00 JOULUKIRKKO

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 12.12. klo 19 Fresh Up – nuorten ja nuorten 
aikuisten jouluinen ilta. Su 14.12. klo 16 Koko 
perheen joulujuhla. Ma 15.12. klo 18 Sykarin 
kaivolla – ilta naisille. Ke 17.12. klo 19 Jouluinen 
Jumalan kohtaamisen ilta, Ritva Himanka, Pasi 
Markkanen, Raimo Holappa. Päivärukous ti, ke ja 

to klo 11.   www.uskotv.fi TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Vielä ehtii! Nimittäin Joulupadalle patavahdiksi. 
Ilmoittaudu: oulu.osasto@pelastusarmeija.fi  tai 044-7577 879/ Kaisa, 
044-7577 886/Markku 

Su 14.12. klo 14 Joulujuhla- ja ateria. Voit tuoda myös omia jouluherkkujasi. 
Mukana menossa ainakin Tiernapojat. Tervetuloa! 
Ma 15.- ti 23.12. klo 10-18 Joulupatakeräys keskustassa, Raksilassa, 
Limingantullissa, Linnamaalla ja kaakkutissa. Ei sunnuntaina 21.12.

To 11.12. klo 19 Rukousilta, Kyllikki Mettovaara, Pekka Tuominen. Pe 12.12. klo 
19 Helmi (nuortenilta). Su 14.12. klo 15 Seurakunnan joulujuhla, musiikillinen 
joulunäytelmä, joulujuhlakuoro, puhe: Risto Wotschke, Joulupuuro + kahvit (4 €/ 2 €),
 lähetysarvat. Ke 17.12. klo 13 Senioripiiri. To 18.12. klo 19 Lähde-ilta, Mika 
Martinmäki, Martti Väyrynen, musiikki: Aino Ruuska. Tervetuloa!

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Irja Eirola 22.12.1928–13.11.2014

Väsymätön lähetystyön 
puolestapuhuja

Irja Mirjam Eirola, o.s. Huik-
konen syntyi joulun alla 1928 
Jyväskylässä kymmenlap-
sisen perheen kuopuksena. 

Olosuhteet olivat niukat.
Irja Eirola valmistui kansa-

koulunopettajaksi Jyväskylän 
Kasvatusopillisesta Korkeakou-
lusta keväällä 1951. Sen jälkeen 
hänen matkansa vei Keuruun 
Ruokolan koululle ja sieltä Rau-
talammen kautta Kuhmon Len-
tiiraan, missä puoliso Arvo Eiro-
la toimi rajaseutupappina 1953–
1956. He olivat tutustuneet Jy-
väskylän seurakuntanuorissa ja 
solmineet avioliiton 5.8.1951.

Käänteen tekeviksi koko per-
heen elämässä muodostuivat 
vuodet 1958–1968 lähetystyös-
sä Namibiassa. Perhe asui ensin 
Nakayalen ja Elimin lähetysase-
milla ja lopuksi Oniipassa, mis-
sä Arvo Eirola toimi Namibian 
ev.lut. kirkon keskuksessa lähe-
tyskentän esimiehenä.

Lähetysaseman emännän teh-
tävät olivat vielä laaja-alaisempia 
kuin Suomessa olisi ollut pappi-
lan emännällä. Puolisonsa tuke-
na hän huolehti läheltä ja kaukaa 
tulevista vieraista, käytännön 
diakoniasta, kasvattien ja apu-
laisten kasvatuksesta sekä per-
heestä ja kodista. Varsinkin al-
kuvuodet olivat ankeat, ei ollut 
sähköä eikä aina vettäkään.

Ambomaa muutti Irja Eirolan 
elämän. Sen jälkeen hän eli koko-
naan lähetystyölle. Säästäväisyys 
oli hyve. Kaikki vähänkin yli-
määräinen lahjoitettiin lähetyk-
selle. Ominaista hänelle oli vahva 
hengellisyys läpi elämän.

Afrikasta perhe muutti Ou-
luun 1968. Taas koti ja perhe jäi-
vät paljolti äidin hoitoon, kun 
isä oli poissa pitkillä työmatkoil-
la Oulun hiippakunnan lähetys-
pappina.

Irja Eirola aloitti Kaukovaini-
on lähetyspiirin ja toimi siinä 36 
vuoden ajan. Lähetyssoppi ja lä-
hetysmyyjäiset pitivät hänet ah-
kerana. Pyhäinpäivän katajasep-
peleiden tekemisestä lähetystyön 
hyväksi tuli perinne.

Lapset olivat erityisen rakkai-
ta Irja Eirolalle. Hän toimi py-

häkoulunopettajana ja vuosina 
1971–1982 palkkiopohjaisena py-
häkoulusihteerinä ja aluekoulut-
tajana Oulun ev.lut. seurakun-
tayhtymässä.

Sen jälkeen Irja Eirola hoiti 
Oulun hiippakunnan lähetystoi-
mistoa 11 vuotta. 

Jäätyään eläkkeelle 1992 hä-
nelle jäi enemmän aikaa luotta-
mustehtäville Oulun yhteisessä 
kirkkovaltuustossa ja Karjasillan 
seurakuntaneuvostossa.

Irja ja Arvo Eirola muuttivat 
Oulusta Jyväskylään 2005. Lä-
hetystyön tukeminen jatkui eri 
muodoissa. Riemullista oli pa-
lauttaa yhteys 1940-luvun seura-
kuntanuoriinkin.

Namibiaan mennessä lapsia 
oli neljä, Suomeen palatessa kuu-
si. Lastenlapsia on 11, samoin 
lastenlastenlapsia. Olemme kii-
tollisia, että mummo pääsi nä-
kemään heitä myös Oulussa vie-
lä pari viikkoa ennen kuin sai ar-
mollisesti kutsun Taivaan Kotiin 
Jyväskylässä.

MARTTI EIROLA SISARUKSINEEN
Kirjoittajat ovat Irja Eirolan lapsia

Mahdolliset muistamiset Suomen 
Lähetysseuran työn tilille 
FI1680001400182672 viitetekstillä: 
Namibian pappien koulutukseen 
Irja Eirolan muistolle.

Irja Eirola oli 36 vuotta mukana 
Kaukovainion lähetyspiirissä.

91,6 MHz
OULU

Kaapelitaajuudet
91,6 MHz (Sonera)
101,9 MHz (DNA)

Action & Bible -kerho pe 12.12. 
klo 18. 12-14 v. pojille. 
Naisten aamukahvit la 13.12. klo 10. 
Eeva Pouke: Pyhä perhe.
Joulujuhla su 14.12. klo 14. 
Seppo Väisänen, Anna ystävineen, 
Holla ja Lumi. 
Vuoden viimeinen aamurukouspiiri 
16.12. klo 9.
Toiminta jatkuu jälleen tammikuu 2015:
Seurat su 11.1. klo 14. 
Jukka Nuutinen, Jorma Räisänen.
Bibliodraamaa : Josefin kertomus. 
23.-24.1.2015. Tied. & ilm. 19.1. 
mennessä: Eeva Pouke: 045 2722 412.
Rukouspiiri + kahvi tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu
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Ps. 85: 9-14
Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu.
Hän lupaa rauhan kansalleen, omilleen –
älkööt he enää eksykö mielettömyyteen!
  Hän antaa apunsa niille, jotka häntä 
palvelevat,
  ja niin meidän maamme saa takaisin 
kunniansa.
Laupeus ja uskollisuus kohtaavat,
oikeus ja rauha suutelevat toisiaan.
  Uskollisuus versoo maasta
  ja oikeus katsoo alas taivaasta.
Herra antaa kaiken hyvän,
maa antaa satonsa.
  Herran edellä kulkee oikeus,
  se valmistaa tien Herralle.

Room. 16: 25-27
Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan 
vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa 
evankeliumi, jota minä julistan, sanoma 
Jeesuksesta Kristuksesta, se paljastettu 
salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut 
kätkettynä! Nyt se on saatettu julki 
ja annettu ikuisen Jumalan käskystä 
profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille 
kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja 
kuuliaisuuteen. Saakoon Jumala, joka yksin 
on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta 
ikuisen ylistyksen! Aamen.

Joh. 1: 19-27
Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun 
juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja 
ja leeviläisiä kysymään häneltä: ”Kuka sinä 
olet?” Johannes tunnusti totuuden, hän 
ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: ”En minä ole 
Messias.” ”Mikä sitten?” he kysyivät. ”Oletko 
Elia?” ”En ole”, Johannes vastasi. ”Oletko se 
luvattu profeetta?” Hän vastasi: ”En.” Silloin 
he sanoivat: ”Kuka sitten olet? Meidän on 
vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. 
Mitä sanot itsestäsi?” Johannes vastasi: 
”Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: 
’Tasoittakaa Herralle tie!’ Niinhän profeetta 
Jesaja on ennustanut.”
    Niiden joukossa, jotka oli lähetetty 
Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He 
kysyivät häneltä: ”Miksi sitten kastat ihmisiä, 
jos et ole Messias, et Elia etkä se profeetta?” 
Johannes vastasi: ”Minä kastan vedellä, 
mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka 
te ette häntä tunne, hän, joka tulee minun 
jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan 
hänen kenkiensä nauhoja.”

Nyt tarvitaan rakkautta
Ajassamme on paljon raskautta ja loukattuja tunteita. Totuuden puolesta puhuttaessa on 
näköala usein kaventunut ja huomio on armollisen Jumalan etsimisen sijasta kiinnitty-
nyt ajallisiin ja inhimillisiin kysymyksiin. Aina ei puheissa ole kuulunut se rakkaus, jonka 
puolesta itse kukin on sanonut toimivansa. Jotenkin on tullut tunne, että tärkeintä on ollut 
se, kuka voittaa ja kuka ei. Monet ovat kokeneet tapahtumat niin raskaina ja loukkaavina, 
että ovat valinneet tien pois kirkon yhteydestä. 

Haluaisin toivoa ja uskoa, että me jaksaisimme katsoa yhdessä eteenpäin. Emme höt-
kyilisi niille samoille huudoille ’Hän on tuolla’ ja ’Hän on täällä’, joista Jeesus aikalaisiaan 
varoitteli. Että emme lähtisi yhtäältä niiden perässä kulkemaan milloin mitäkin lippua 
seuraten, vaan jaksaisimme tuskan ja kivunkin keskellä muistaa evankeliumimme sanat: 
”Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: 
'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."

Jos mitä tämä aika ja kirkko nyt tarvitsee, niin kärsivällisyyttä ja rakkautta. Sitä rak-
kautta, jolla Kristus omiaan rakasti. Rakkautta, joka ei hae omaa etuaan, vaan joka kai-
kessa haluaa vain yhteisen hyvän ja Jumalan valtakunnan etua.

Ihmiset puhuvat ja toimivat. He erehtyvät ja lausuvat sanoja, joita usein yksinäisyydessä 
hiljaa katuvat. Mutta jokaiselle, meillekin, riittää Jumalan armo.

Ystävät, tämän kirkon lapsiksi meidät on kastettu ja kutsuttu. Jumala tekee työtään 
ajassa ja kirkossa meissä ja meistä huolimatta. Kun jouluyönä julistetaan ”teille on tänä 
päivänä syntynyt Vapahtaja”, niin me jokainen saamme sen ottaa uskolla vastaan ja luot-
taa siihen, että Jumala, joka hyvän työnsä on meissä aloittanut, vie sen myös päätökseen. 

Tämän hapuilevan ja usein uskossaan horjuvan kristikansan keskellä me saamme kul-
kea silmät luotuina Häneen, joka on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä, maail-
man loppuun saakka.

MATTI PIKKARAINEN
tuomiorovasti

Sanan aika
Sunnuntai 14.12.2014
Psalmi: Ps. 85: 9-14
1. lukukappale: 5. Moos. 18:15-19
2. lukukappale: Room. 16:25-27
Evankeliumi: Joh. 1:19-27 tai Joh. 3: 26–30 
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Kauneimmat Joululaulut Karjasillan seurakunnassa
 
sunnuntai 14.12.
klo 15 Maikkulan kappeli, perheiden Kauneimmat joululaulut
klo 17 Kastellin kirkko
klo 19 Karjasillan kirkko, mukana Cantio Laudis -kuoro
torstai 18.12.
klo 18 Lämsänjärven leirikeskus
klo 19 Pyhän Andreaan kirkko
sunnuntai 21.12.
klo 12 Kaukovainion kappeli, 
         Kauneimmat joululaulut -messu
klo 15 Pyhän Andreaan kirkko
klo 22 Karjasillan kirkko, mukana Merikosken 
Laulu ja Tervakaupungin Puhaltajat

Karjasillan seurakunta

Monta vuosikymmentä sitten eli eräs hyvin varakas mies. 
Hänellä ja hänen pojallaan oli intohimoinen harrastus keräillä 
taidetta. Heillä oli mittaamattoman arvokkaita Picasson, 
Rafaelin ja Van Goghin maalauksia, jotka koristivat 
kotikartanon seiniä.  

Kun talvi lähestyi, sota saapui maailmaan ja nuori poika 
lähti palvelemaan rintamalle maataan. Vain muutaman 
lyhyen viikon jälkeen isä sai viestin. Hänen poikansa oli 
kuollut. Suunniltaan surusta ja yksinäisyydestä vanha mies 
kohtaisi joulun pyhät suuressa murheessa ja surussa. Joulun 
ilo oli kadonnut pojan kuoleman myötä.

Jouluaamuna oveen koputettiin. Kun vanha mies käveli 
kohti ovea, käytävällä olevat taideteokset muistuttivat siitä, 
että hänen poikansa ei palaisi kotiin. Kun hän avasi oven, 
häntä tervehti sotilas, jolla oli suuri paketti kädessään. 
Sotilas sanoi: ”Minä olin teidän poikanne ystävä. Minä olin 
se, jota hän oli pelastamassa, kun hän sai osuman ja kuoli. 
Voinko astua sisään? Minulla on teille näytettävää.” Sotilas 

mainitsi, että hän oli taiteilija ja antoi sitten paketin miehelle. 
Käärepaperin alta paljastui kuolleen pojan muotokuva. 
Huolimatta siitä, että taidekriitikot eivät olisi koskaan 
pitäneet teosta arvokkaana ja taidokkaasti maalattuna, 
oli sotilas maalannut pojan kasvot yksityiskohtaisesti. 
Maalauksesta liikuttuneena ja vaikuttuneena mies siirsi 
sivuun miljoonien arvoiset työt ja ripusti taulun takan 
yläpuolelle. Hän vietti koko joulun katsellen taulua. 
Muotokuvasta tuli miehen arvokkain omaisuus.

Kevään saapuessa vanha mies kuoli. Taidemaailma oli 
kuullut suru-uutisen ja odotti malttamattomana miehen 
taidekokoelman huutokauppaa. Testamentin mukaan kaikki 
taideteokset huutokauppaisiin joulupäivänä, päivänä jolloin 
hän oli saanut suurimman lahjan.

Joulupäivä koitti ja taidekeräilijät eri puolilta maailmaa 
kokoontuivat tekemään tarjouksia maailman loistavimmista 
teoksista. Huutokauppa alkoi maalauksella, jota ei ollut 
minkään museon listalla. Se oli maalaus pojasta. Meklari 

aloitti ja pyysi tarjouksia, mutta koko sali oli hiljaa. ”Kuka 
haluaa tarjota 100 dollaria?” Kukaan ei puhunut. Viimein 
joku sanoi: ”Kuka välittää tuosta taulusta? Sehän on vain 
kuva hänen pojastaan.” Meklari vastasi, ”Ei, meidän on ensin 
myytävä tämä ensimmäinen taulu. No niin, kuka haluaisi 
ottaa pojan?” Viimein vanhan miehen naapuri nosti kätensä 
ja tarjosi 10 dollaria. “Siinä on kaikki mitä minulla on. 
Tunsin pojan, joten minä voisin ottaa sen.” “Ensimmäinen, 
toinen, myyty”, meklari sanoi ja kopautti nuijaansa. Aplodit 
täyttivät huoneen ja joku julisti, “Vihdoinkin pääsemme 
tekemään tarjouksia todellisista aarteista.”

Meklari katsoi huonetta, joka oli täynnä innokkaita 
ihmisiä ja totesi, että huutokauppa oli päättynyt. Kaikki 
olivat äimistyneitä. Joku sanoi ääneen: ”Miten niin se 
on päättynyt? Täällähän on miljoonien dollarien arvosta 
maalauksia. Mitä tämä tarkoittaa?”  Meklari vastasi, “Asia on 
hyvin yksinkertainen. Isän testamentin mukaan, joka ottaa 
pojan… hän saa myös kaiken muun.”

"Joka ottaa pojan... hän saa myös kaiken muun."

Messu ja 
Wanhanajan joulujuhla

Kastellin kirkossa 21.12.2014 klo 10

Joulurunoilta Kastellin kirkossa 
ma 15.12.2014 klo 18

Perinteiset joulumyyjäiset
Kaukovainion kappeli  

la 13.12. klo 10-13 
Tervetuloa jouluisille ostoksille!

J.S. Bachin Jouluoratorio (kantaatit I-III)
sunnuntaina 21.12. klo 15 Karjasillan kirkko

OAMK:n kamarikuoro ja Oulun kamariorkesteri. Teoksen johtaa 
Olli Heikkilä. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 euroa.

Jouluaaton 
hartaudet

keskiviikkona 24.12.

kello 13 Karjasillan kirkko,
perheiden jouluhartaus

kello 13 Kastellin kirkko

kello 15 Kaukovainion kappeli

kello 15 Maikkulan kappeli

kello 15 Pyhän Andreaan kirkko

Mieskuoro Weljien joulukonsertti  
ti 16.12. klo 20, Karjasillan kirkko 

Johtajana Joonas Vatjus, uruissa Juha Soranta. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Kuorojen joulukonsertti 
ke 17.12. klo 18, Pyhän Andreaan kirkko

Kuoroja johtavat Sirpa Ilvesluoto ja Juha Soranta. Vapaa pääsy.

Uuden Vuoden Unelmia -konsertti 
ke 31.12. klo 19, Karjasillan kirkko

Joulukonsertteja

A
ila V

altavaara

A
ila V

altavaara
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eli P
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kki
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Jouluyön messu  
ke 24.12. klo 23 Karjasillan kirkko

Jouluaamun sanajumalanpalvelukset  
to 25.12. klo 7 Karjasillan kirkko & Kastellin kirkko

Joulupäivän perhemessu  
to 25.12. klo 12 Pyhän Andreaan kirkko

Ecce virgo in utero habebit et 
pariet filium et vocabunt nomen 
eius Emmanuhel quod est 
interpretatum Nobiscum Deus.  
(Secundum Mattheum)

Karjasillan seurakunta

Kuvan maalaus Rafael: Maria ja lapsi
Lisää joulunajan tapahtumia löydät tästä ja seuraavasta lehdestä sivulta 17.
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Tähtiä ja avaruutta
taidekonsertti
perjantaina 19.12. klo 18
Pyhän Tuomaan kirkossa

J-P M
etsävain

io

Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.12.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Tanimola Eli-
sabet Dorcas Adeyemi, Aida 
Ingrid Mikkonen.
Haukipudas: Juulia Alina 
Aurora Kärkkäinen, Peppi 
Minea Piirala, Sanni Josefii-
na Alamartimo, Eeli Sebas-
tian Juhani Moilanen, Vee-
ti Henrik Juhani Suua, Luka 
Eliel Parkkinen, Kaapo Juha-
ni Pellervo Härkönen, Olivia 
Susanna Hiltunen, Joel Ant-
ti Eliel Aarinen, Valtteri Juli-
us Hoikkala, Inari Emilia Jose-
fiina Sarkkinen.
Karjasilta: Miska Oscar Arff-
man, Anni Kielo Kaarina Ero-
nen, Nina Amanda Eskelinen, 
Eerika Peppi Karoliina Flinck, 
Emmiina Olivia Harjunen, 
Oliver Aleksi Juhani Härkö-
nen, Kasperi Veeti Matias 
Kamula, Lauri Juhani Aukusti 
Kari, Anni Emilia Karjalainen, 
Leo Kalervo Kastarinen, Niilo 
Noel Olavi Kykkänen, Kons-
ta Olavi Leppänen, Eeti Mik-
las Niemelä, Peetu Matti Ta-
pio Similä.
Kiiminki: Eemi Eino Antero 
Pulkkinen, Niila Antti Juha-
ni Säkkinen.
Oulujoki: Elsi Valma Vilhel-
miina Halvari, Milja Sofia 
Mirjami Karvonen, Pihla Au-
roora Kärkkäinen, Rami Luu-
kas Luokkanen, Akseli Jo-
hannes Siika-aho, Hannes 
Mikael Wathén.
Oulunsalo: Minea Olivia 
Moilanen, Vilma Lilian Jun-

tunen, Peppi Aamu Aurora 
Koskela, Matteo Elliot Vähä, 
Aada Aino Emilia Härmä.
Tuira: Ariana Adele Sofia Iko-
nen, Oiva Oskari Jaako, Henri 
Veikko Topias Kallinkoski, Al-
ma Taina Elina Kangaskortet, 
Amin Markus Karjalainen, 
Linnea Olivia Keränen, Hel-
ka Eedla Ulpukka Leinonen, 
Aada Elli Anneli Lyytikäinen, 
Kasper Luka Albert Lämsä, 
Ellen Inkeri Myrskykari, Jade 
Aamu Esteri Pulli, Aleksi Ben-
jamin Ronkainen, Daniel Ee-
tu Leonard Salonen, Wilma 
Eveliina Telenvuo, Veli Pek-
ka Johannes Tiusanen, Ava 
Hannele Marjaana Väyrynen.

Vihityt
Haukipudas: Heikki Juhani 
Piirala ja Marja Susanna Rii-
kola.
Tuira: Kasper Julian Salmi-
nen ja Katja Jenna Market-
ta Helala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Mauri Eino 
Malimaa 85.
Haukipudas: Helvi Eliina Ko-
lehmainen 83.
Karjasilta: Jouko Olavi Ran-
tamäki 72, Aino Eeva Valpu-
ri Aitta 85, Pauli Armas Kel-
hä 83.
Kiiminki: Tyyne Mirjami Van-
hanen 91.
Oulujoki: Helga Katariina 
Hyvönen 94, Pauli Erkki Han-
hela 73, Pentti Johannes Lau-

Oulun tuomiokir-
kon kryptassa, alt-
tarin alla sijaitse-
van Cafe Kryptan 

perinteinen joulukahvila 
avaa ovensa Lucian päivänä 
13. joulukuuta. Kahvila on 
auki joka päivä kello 10–17 
perjantaihin 19.12. saakka. 
Käynti kahvilaan on Ison-
kadun puolelta.

 Tunnelmalliseen jou-
lukahvilaan voi pysähtyä 
nauttimaan edulliseen hin-
taan kahvia, teetä ja joului-
sia leivonnaisia. Lauantaina 

sekä maanantaista perjan-
taihin on tarjolla myös rii-
sipuuroa sopan tai sosekei-
ton kera viiden euron hin-
taan. Puuroa tarjoillaan 
kello 11 alkaen niin kauan 
kuin sitä riittää. 

Kahvittelun yhteydessä 
voi tehdä käsityöostoksia 
Kryptan pienestä käsityö-
puodista. Kahvilan ja kä-
sityömyynnin tuotot me-
nevät Suomen Lähetysseu-
ran kautta kehitysmaiden 
äideille.

taoja 83, Pentti Kalevi Suor-
sa 58.
Tuira: Seija Kaarina Hytin-

koski 85, Raimo Ensio Hon-
kakari 65, Jouko Juhani Ha-
lonen 66.

Cafe Kryptan joulukahvila ja 
käsityöpuoti kutsuvat huokaisemaan

J-P Metsävainion astronomisia kuvia
Cappella pro Vocale esittää tunnelmallista joulumusiikkia

Ohjelma 10 euroa
 

Konsertin järjestää Cappella pro Vocale yhteistyössä 
Tuiran seurakunnan kanssa.

Ku va t :  S a nna K r o o k
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Keskustan srk-talo
Isokatu 17

Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71

Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.12. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jouko Lankinen, saarna Sep-
po Väisänen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári. Yn-
nin Pojat, johtaa Mihkel Kol-
dits. Kolehti seurakuntien 
musiikkitoiminnan tukemi-
seen. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
11.12. klo 13, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
11.12. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. Hiljaisuutta, ru-
kousta, Taize-lauluja. NNKY 
ja Sinapinsiemen ry.
Aamupiiri la 13.12. klo 10, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Juha Tervaskanto. 
Elämän Lähteellä – Sanaa 
ja rukousta su 14.12. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Leila Ikonen puhuu aihees-
ta: ”Lupaus levosta”. Henki-
lökohtaista rukouspalvelua.
Raamattupiiri ke 17.12. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 17.12. 
klo 18, Vanha pappila. Har-
ri Fagerholm.
Raamattupiiri to 18.12. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.

Musiikki ja kulttuuri
De vackraste julsångerna la 

13.12. klo 13, Oulun Tuomio-
kirkko. Kaikille avoin joulu-
laulutilaisuus, joka on sa-
malla Svenska Privatskolanin 
joulujuhla sisältäen laulujen 
lomassa myös ohjelmaa.
Kauneimmat joululaulut la 
13.12. klo 14 Rotuaarilla.
Siionin jouluvirret su 14.12. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo, Isokatu 17, iso seura-
kuntasali. Sauli Typpö kertoo 
virsien runoilijoista. Tutustu-
taan teksteihin veisaten yh-
dessä Oulun seudun virsi-
kuoron ja herännäisopiskeli-
joiden kanssa. Kahvitarjoilu 
klo 14.30 alkaen.
Kauneimmat joululaulut 
su 14.12. klo 15, Oulun Tuo-
miokirkko. Ari-Pekka Met-
so, Henna-Mari Sivula, Ou-
lun kamarikuoro johtaa Ma-
rita Kaakinen.
Kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 17, Oulun Tuomio-
kirkko. Jouko Lankinen ja Pé-
ter Marosvári.
Kauneimmat joululaulut to 
18.12. klo 13, Oulun Tuomio-
kirkko. 
Joulukonsertti ma 22.12. 
klo 20, Oulun tuomiokirkko. 
Henna-Mari Sivula sopraa-
no, Lauri-Kalle Kallunki bari-
toni, Raakel Pöyhtäri urut ja 
piano. Ohjelmassa jouluista 
musiikkia.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisessa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161419, Keskustan seura-
kuntatalo.

Lähetys
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 11.12. klo 14, Vanha 
pappila. Pertti Heikinheimo, 
Juha Kyllönen. Joulujuhla.

Lapset ja lapsiperheet
Keskustan perhekerho to 
11.12. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo.

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 
12.12. klo 18–22, Erityisnuo-
risotyön tilat. Perjantai-illan 
viettopaikka yläasteikäisille. 
Mahdollisuus pöytäpelien 
pelailuun, biljardiin ja jutus-
teluun kahvi- ja teekupposen 
vauhdittamana.

Nuoret aikuiset ja
 opiskelijat

Ks. sivu 20.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
11.12. klo 12.30, Intiön seu-
rakuntakoti. 

Muut menot
Kaatuneitten omaiset ma 
15.12. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisali. 
Virsilauluilta ti 16.12. klo 18, 

Heinätorin seurakuntatalo. 
Jouluvirsiä. Esko Laukkanen.
Nuorisotyönpäivystys ke 
17.12. klo 15, Monitoimisa-
li, keskustan seurakuntatalo.

Musiikkia 
tuomiokirkossa

J. S. Bach Jouluoratorio BWV 248 
perjantaina 19.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Kantaatit I-III. Sopraano Henna-Mari Sivula, altto An-
ne-Mari Moilanen, tenori Péter Marosvári, basso Jus-
si Juola. Oamk:n kamarikuoro, Oulun kamariorkesteri. 
Teoksen johtaa Olli Heikkilä. Käsiohjelma 10 € kirkon 
pääovelta tuntia ennen konsertin alkua.

J. S. Bach Jouluoratorio BWV 248 
loppiaistiistaina 6.1. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. 
Kantaatit IV-VI. Sopraano Kaisa Ranta, altto Sirkka 
Rautakoski, tenori Péter Marosvári, basso Tomi Punke-
ri. Kuoro: Cantio Laudis. Oulun kamariorkesteri. Teok-
sen johtaa Olli Heikkilä. Käsiohjelma 15 € kirkon pää-
ovelta tuntia ennen konsertin alkua.

Péter Marosvárin Jouluinen urkukonsertti
tiistaina 16.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Jouluista urkumusiikkia.

Haukiputaan kirkon kamarikuoron
Joulumusiikkia kynttilän valossa
keskiviikkona 17.12. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.
Kuoroa johtaa Hannu Niemelä. Yksinlaulu Henna-Mari 
Sivula ja urut Elias Niemelä. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.

Joulukonsertti
maanantaina 22.12. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.
Henna-Mari Sivula sopraano, Lauri-Kalle Kallunki ba-
ritoni, Raakel Pöyhtäri urut ja piano.

Joulukahvila
Cafe krypta ja pieni 

käsityöpuoti. 
La 13.12. ja 

ma–pe 15.–19.12. 
Riisipuuroa ja soppaa tai 
sosekeittoa 6 €, kahvia ja 

joulutorttuja 3 €.
Su 14.12. klo 12–16 
Iltapäiväkahvia ja 
joululeivonnaisia. 

Tuotto lähetystyölle.

Torstai 11.12. 
klo 18 Rajakylän seurakuntakoti
klo 18 Korvensuoran nuorisoseuran-
talo
 
Perjantai 12.12.
klo 18 Haukiputaan kirkko, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 19 Isoniemen leirikeskuksen 
kotakirkko

Lauantai 13.12.
klo 13 Oulun tuomiokirkko, 
De vackraste julsångerna
klo 14 Rotuaari
 
Sunnuntai 14.12. 
klo 15 Maikkulan kappeli, 
Perheiden kauneimmat joululaulut
klo 15 Oulun tuomiokirkko
klo 15 Pateniemen kirkko, 
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 15 Oulujoen kirkko, 
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 16 Tuiran kirkko
klo 16 Oulunsalon kirkko
klo 17 Haukiputaan kirkko, 
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 17 Kastellin kirkko
klo 17 Oulun tuomiokirkko
klo 17 Ylikiimingin kirkko
klo 17 Jäälin kappeli
klo 18 Koskelan seurakuntakoti
klo 18 Pateniemen kirkko
klo 18 Oulunsalon kirkko
Klo 18 Pyhän Luukkaan kappeli, 
Christmas Carols
klo 19 Karjasillan kirkko
klo 19 Ylikiimingin kirkko

klo 19 Yli-Iin kirkko
klo 19 Kiimingin kirkko
klo 19 Haukiputaan kirkko
 
Tiistai 16.12.
klo 18 Yli-Iin kirkko, 
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 19 Kellon seurakuntakoti

Keskiviikko 17.12. 
klo 18 Sanginjoen nuorisoseurantalo
 
Torstai 18.12. 
klo 13 Oulun tuomiokirkko
klo 15 Tuiran kirkko
klo 18 Lämsänjärven leirikeskus
klo 19 Pyhän Andreaan kirkko
 
Perjantai 19.12.
19.12. klo 8 Haukiputaan SEO:n kahvio
19.12. klo 18 Oulunsalon kirkko
 
Lauantai 20.12.
20.12. klo 22 Pyhän Tuomaan kirkko
 
Sunnuntai 21.12. 
klo 10 Oulujoen kirkko, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 10 Haukiputaan kirkko, 
Kauneimmat joululaulut 
-jumalanpalvelus
klo 12 Kaukovainion kappeli, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 12 Pyhän Tuomaan kirkko, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 15 Pyhän Andreaan kirkko
klo 15 Oulun tuomiokirkko
klo 17 Oulun tuomiokirkko, 
www.virtuaalikirkko.fi

klo 17 Kiimingin kirkko
klo 17 Haukiputaan kirkko
klo 18 Pyhän Luukkaan kappeli
klo 19 Kiimingin kirkko
klo 19 Haukiputaan kirkko
klo 22 Karjasillan kirkko

Tiistai 23.12.
klo 19 Kiimingin kirkko
 
Tapaninpäivä 26.12.
klo 15 Pyhän Tuomaan kirkko
 
Sunnuntai 28.12. 
klo 10 Kiimingin kirkko, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 13 Jäälin kappeli, 
Kauneimmat joululaulut -messu
 
Loppiainen 6.1. 
klo 16 Koskelan seurakuntakoti
klo 18 Koskelan seurakuntakoti

Kauneimmat joululaulut Oulun seurakunnissa
 

Oulun ev.-lut. seurakunnat  
ovat Facebookissa.  
Käy tykkäämässä.

kantaatit I–III
Pe 19.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa

Su 21.12. klo 15 Karjasillan kirkossa
Käsiohjelma 10e

kantaatit IV–VI
Ti 6.1. klo 18 Oulun tuomiokirkossa

Käsiohjelma 15e

Ilman käsiohjelmaa vapaa pääsy 15 minuuttia ennen konsertin 
alkua, mikäli vapaita paikkoja on. Perjantain 19.12. ja loppiaisen 

esitykset suorana lähetyksenä www.virtuaalikirkko.fi:ssä.

Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti
Su 14.12. klo 16 Karjasillan kirkossa
Johtajana Mihkel Koldits, urut Riitta Piippo.  
Vaskiveikot: johtajana Mauri Kinnunen.  
Vapaa pääsy. 
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Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.12.2014

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16*
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Kirkkoherra Pauli Nieme-
lä virkavapaalla 24.11.–
31.12.2014, vs. kirkkoherra 
Juha Tahkokorpi.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Sari Wallin.
Lasten kirkko su 14.12. klo 
15 Jäälin kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avustaa 
Anne Schönberg, kanttorina 
Sari Wallin. Ks. ilmoitus.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 11.12. klo 
10 Montin-salissa.

Diakonia
Ajanvaraus taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle vain maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7008 
151 tai sähköpostilla. Tämän 
vuoden viimeinen taloudelli-
nen ajanvaraus on ma 15.12. 
Seuraava päivystys on ma 
12.1.2015 klo 9–11.
Juttunurkka ja työttömien 
ruokailu ovat jääneet joulu-
tauolle.
Eläkeläisten perinteinen 
joulujuhla to 11.12. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. Juh-
la alkaa joulupuurolla. Juh-
lan järjestää Kiimingin seu-
rakunta, Eläkeliiton Kiimin-
gin yhdistys ja Kiimingin Elä-
keläiset. Esiintymässä tierna-
pojat, voit halutessasi varata 
pikkurahaa mukaan.
Työttömien ja pienituloisten 
aamupuuro jää joulutauolle. 

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Neva-
la, saarna Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
urut Kaisa Säkkinen, muka-
na Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro. Jumalanpalvelus 
radioidaan Radio Dein kaut-
ta, 106,9 MHz. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkoher-
ra Jaakko Kaltakarin lähtö-
juhla srk-keskuksessa.
Kauneimmat Joululaulut 
-gospelmessu pe 12.12. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Arto 
Nevala ja Sami Puolitaival, 
gospelbändi Katri Haapakor-
van johdolla.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 11.12. ja to 
18.12. klo 18 srk-keskuksessa.
Kellonhovin hartaushetki 
ke 17.12. klo 13.30 Kellonho-
vissa. Kanttori laulattaa jou-
lulauluja.
Raamattupiiri ke 17.12. klo 
18 Puttaan Tuvalla. 

Lapset ja lapsiperheet
Kellon perhekerhon puuro-
juhla to 11.12. klo 10 Kellon 
srk-kodilla.
Jokelan perhekerhon puu-
rojuhla pe 12.12. klo10 srk-
keskuksessa.
Martinniemen perhekerhon 
puurojuhla pe 12.12. klo 10 
Martinniemen srk-kodilla.  

Nuoret
Kauneimmat Joululaulut 
-gospelmessu ja nuorten il-
ta pe 12.12. klo 18 kirkossa 

ja Vakkurilassa. Gospelmes-
su on tarkoitettu kaikenikäi-
sille. Messun musiikista huo-
lehtii seurakunnan nuorten 
gospelbändi. Messun jälkeen 
on nuorten ilta Vakkurilassa.

Musiikki ja kulttuuri
Saara Aalto & Teemu Roi-
vainen - Jouluenkelit -kon-
sertti to 11.12. klo 19 kirkos-
sa, mukana Teuvo Pakkalan 
musiikkiluokkien kuoro. Oh-
jelma 18/16 €, ovelta puoli 
tuntia ennen konserttia tai 
www.blessedwithlove.net.

Diakonia
Vuoden viimeinen ajanva-
raus avustusasioissa ma 
15.12. klo 9–11, p. 044 7310 
232.
Senioriapu auttaa kodin 
pienissä avuntarpeissa. 
Tied. Mauri Raappana, p. 044 
210 4415.
Kamalat äidit -ryhmä mur-
rosikäisten äideille alkaa 
Haukiputaalla tammikuus-

sa. Murrosikäisten lasten äi-
deille tarkoitettu oma ver-
taisryhmä kokoontuu tor-
stai-iltaisin. Teemoina ovat 
mm. rajojen asettaminen ja 
äidin oma jaksaminen, pääl-
limmäiseksi nousee kuiten-
kin muilta äideiltä saatu tu-
ki vaikeissa tilanteissa. Tied. 
Johanna Kerola, p. 045 1393 
993.

Muut menot
Joulumyyjäiset pe 12.12. klo 
14–18 Puttaan Tuvalla. Lei-
vonnaisia ja käsitöitä lähe-
tystyön hyväksi.
Lukupiiri ma 15.12. klo 18 
Puttaan Tuvalla, kirjana Ka-
ti Hiekkapellon Kolibri.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: joulujuhla su 14.12. 
klo 15 ry:llä. Kello: joulumyy-
jäiset la 13.12. klo 11 ry:llä, 
joulujuhla su 14.12. klo 15 
ry:llä. Jokikylä: joulumyyjäi-
set la 13.12. klo 15 ry:llä, jou-
lujuhla su 14.12. klo 14 ry:llä.

Naisten kasvuryhmä ti 
16.12. klo 14 Suvelassa. 
 

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 17 Jäälin kappelissa.
Kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 19 kirkossa.

Kuorot
Ruskakööri pe 12.12. klo 11 
seurakuntakeskuksessa.

Lapset ja perheet
Perhekerhot  ja perhekahvi-
lat ovat jääneet joululomal-
le. Päiväkerhot jäävät joulu-
lomalle viikon 50 jälkeen. 
Toivotamme teidät lämpi-
mästi tervetulleeksi yhtei-

Kirkkoherra Jaakko Kaltakarin  
eläkkeellelähtöjuhla 14.12. 

klo 10 messu kirkossa ja messun jälkeen juhla 
seurakuntakeskuksessa. 

Yhteisöjen tervehdyksistä pyydetään ilmoittamaan 
kirkkoherranvirastoon p. 08 5471 185. 
Lue Kaltakarin haastattelu sivulta 9.

Jouluisia konsertteja 
Kiiminkiläisten yksinlaulajien joulukonsertti 
lauantaina 13.12. klo 18 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa.
Anna Kälkäjä, Jari Leskelä, Jenni Uusitalo, Matti Lau-
rila, Erja Haho, Jukka Nevalainen, Marjut Uusitalo, 
Jarkko Metsänheimo ja Sari Wallin, laulu 
sekä Kristiina Puolitaival, piano.
Myös yhteislaulua. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
seurakunnan musiikkityön tukemiseen.

Oulun konservatorion kirkkomusiikin 
opiskelijoiden jouluinen konsertti 
johdattaa joulun tunnelmaan 
tiistaina 16.12. klo 18 Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Poikakuoro Pohjantähtien ja 
tyttökuoro Satakielten joulukonsertti 
lauantaina 20.12. klo 18  seurakuntakeskuksessa.

seen päätökseen lasten jou-
lukirkkoihin (ks. ilmoitus). 
Jatkamme toimintaa tammi-
kuussa 2015 viikolla 3. Toi-
votamme kaikille rauhallista 
joulunaikaa!
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
14.12. klo 12.

Nuoret
Nuorten joulukirkko pe 
12.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Miia Seppänen, kanttori-
na Sari Wallin, nuorisotyön-
ohjaajat.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 14.12. 
klo 17 joulujuhla ry:llä, Mik-
ko Kälkäjä.

Lasten kirkot alkavat Jäälissä

Ensimmäistä lasten kirkkoa vietetään joulun odotuk-
sen tunnelmissa 3. adventtina 14.12. klo 15. 

Lasten kirkko on lasten ja aikuisten oma tavallista ju-
malanpalvelusta lyhyempi kirkkohetki, joka sopii hy-
vin myös perheen pienimmille. Lasten kirkkoja viete-
tään Jäälin kappelissa aina kuukauden toisena sun-
nuntaina klo 15. Kirkkohetken jälkeen on pientä tar-
joilua. Tervetuloa! 

”Hiljaa kuulla saan laulun enkelten: 
Vapahtaja on luona ihmisten”

Lasten joulukirkot
Tervetuloa lapset hoitajineen, vanhempineen, isovan-

hempineen ja läheisineen lasten joulukirkkoon 
Jäälin kappeliin ti 16.12. klo 9.30 ja 10.30 sekä 

Kiimingin kirkkoon ke 17.12. klo 9.30

Lämpimästi tervetuloa!  

Perinteinen martinniemeläinen 
joulupuuroilta 

tiistaina 16.12. klo 17 Martinniemen srk-kodissa. 

Ohjelmassa joulupuuro ja torttukahvit, Haukiputaan 
senioriteatterin näytelmä ”Oi kallis kansanhuolto”, 

lapsille jouluista askartelua, joululauluja ja iltahartaus.

Haukiputaan kirkon kamarikuoron

Joulumusiikkia  
kynttilän valossa

torstaina 18.12. klo 20 
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. 

Johtaa Hannu Niemelä, urut Elias Niemelä ja 
panhuilu Helena Taskila. 

Raamatunluku Tytti Isohookana-Asunmaa. 
Liput (pääsymaksu) 5 € ja alle 18-v. 2 €, 

tuntia ennen konserttia ovelta.

Kauneimmat joululaulut
Isoniemen leirikeskuksen kotakirkossa pe 12.12. klo 
19, mukana Trio MeLeKo, hartaus Jari Flink ja kanttori-
na Hannu Niemelä. 
Kirkossa su 14.12. klo 17 lapsiperheitten Kauneimmat 
joululaulut, mukana lapsikuoro, juontaa Outi Palokan-
gas, hartaus Leena Brockman ja kanttorina Kaisa Säkki-
nen ja klo 19, mukana lauluyhtye Heliä, juontaa Martti 
Heinonen ja kanttorina Hannu Niemelä. 
Kellon srk-kodissa ti 16.12. klo 19, mukana Haukipu-
taan Mieskuoro, juontaa Paula Hiltunen ja kanttorina 
Kaisa Säkkinen. 
SEO:n kahviossa Kauneimmat joululaulut -tuokio, pe 
19.12. klo 8, Hannu Niemelä. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Kristillinen meditaatio to 
18.12. klo 16.15, Karjasillan 
kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Antti Tuiskun joulukonsert-
ti 11.12. klo 19, Karjasillan 
kirkko.
Perheiden kauneimmat 
joululaulut su 14.12. klo 15, 
Maikkulan kappeli. Mukana 
Olavi Mäkelä, Karjasillan seu-
rakunnan lapsityöntiimi sekä 
Emilia Soranta.
Kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 17, Kastellin kirk-
ko. Juha Vähäkangas, Sirpa 
Ilvesluoto sekä Oulun Kama-
rikuoro.
Kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 19, Karjasillan kirk-
ko, Satu Kreivi-Palosaari, Ju-
ha Soranta sekä Cantio Lau-
dis -kuoro.
Kauneimmat joululaulut to 
18.12. klo 18, Lämsänjärven 
leirikeskus. Esa Nevala, Ilkka 
Järviö.
Kauneimmat joululaulut to 
18.12. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Mirjami Dutton, 
Sirpa Ilvesluoto sekä Pyhän 
Andreaan naiskuoro.

Diakonia
Diakoniapiiri ma 15.12. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 

Vertaistukiryhmä yhden 
vanhemman perheille Kaak-
kurissa ke 17.12. klo 17.30–19 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Lähetys
Hanna-rukousryhmä to 
11.12. klo 18, Kastellin kirkko. 

Lapset ja lapsiperheet
Satutuokio to 18.12. klo 
14.30, Kaakkurin kirjasto.
Perhekerhot, perhetupa, 
pyhäkoulut perheiden puu-
haillat lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 
12.12. klo 17.30–19.30, Maik-
kulan kappeli. Ohjelmassa 
raamattuopetus, nukketeat-
teria, musiikkia, toimintapis-
teitä, kilpailuja ja kisailuja se-
kä nyyttärit, joihin jokainen 
voi halutessaan tuoda pien-
tä naposteltavaa. Illan päät-
teeksi arvotaan palkintoja. 
Vapaa pääsy. Illan järjestäjä 
on Pohjois-Pohjanmaan Ev. 
lut. Kansanlähetys. Lisätie-
toja Maisa Valtanen, p. 044 
4477 881, p-pohjanmaa.juni-
orit@sekl.fi. 

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.12. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustavat Satu 
Kreivi-Palosaari, Nina Nieme-
lä, Jenni Koskenkorva ja iso-
set, kanttori Juha Soranta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Kolehti seurakuntien mu-
siikkitoiminnan tukemiseen 
Suomen Kirkkomusiikkiliit-
to ry:n kautta. Kirkkokahvit.
Messu su 14.12. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Juha vähäkan-
gas, kanttori Riitta Piippo.  
Messu su 14.12. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttori Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.
Messu su 14.12. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttori Riitta Piippo.  
Messu su 14.12. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttori Sirpa Il-
vesluoto.  
Messu ja Wanhan ajan jou-
lujuhla su 21.12. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Messun toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Riitta Piippo, avusta-
jina alueen työntekijät. Mes-
sun jälkeen riisipuuroa ja jou-
luista ohjelmaa. Kirkon etei-
sessä taidepyhisläisten tai-
denäyttely. Kaikki ovat ter-
vetulleita!

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen raa-
mattupiiri to 18.12  klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen  om-
peluseurat pe 12.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 16.12. klo 12, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
17.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 18.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Jouluhenkeä! – joulurunoilta 
maanantaina 15.12. klo 18 Kastellin kirkossa.  

Armas joulu on täällä. 
Tänään hiljennymme 
joulurunojen ja joulu-
laulujen ääressä. Anna 
joulun soida! Kuule se 
runoissa! Mukana ovat 
Hilja Alasuvanto, Maija 
Karppinen, Pirjo Kaup-
pinen, Hilkka Patja, Ai-
la Valtavaara, Juha Vä-
häkangas ja Sirpa Ilves-
luoto. Tilaisuuden jäl-
keen glögiä ja piparei-
ta. Vedä jo jouluhen-
keä! Vapaa pääsy!

Jouluisia konsertteja
Maija Laurin ja laulunopiskelijoiden joulukonsertti 
torstaina 11.12. klo 18 Maikkulan kappelissa. 
Perinteisiä, kauniita joululauluja mezzosopraano Mai-
ja Laurin ja hänen laulunopiskelijoidensa tulkitsemi-
na. Vapaa pääsy.

Oulun Sotaveteraanien perinteinen joulukonsertti
sunnuntaina 14.12. klo 16 Karjasillan kirkossa.
Kuoroa johtaa Mihkel Koldits. Uruissa Riitta Piippo. 
ONMKY:n Vaskiveikot, johtaa Mauri Kinnunen. 

Vertaistukiryhmä  
yhden vanhemman perheille 
keskiviikkona 17.12. klo 17.30–19 
Pyhän Andreaan kirkossa Kaakkurissa. 

Aikuiset voivat jutella keskenään ja lapset viihtyvät 
hoitajien seurassa. Tapaamisessa tarjotaan pientä pur-
tavaa. Maksuttoman ryhmän järjestää Oulun Seudun 
Yhden Vanhemman Perheet ry yhteistyössä Karjasillan 
seurakunnan kanssa. 
Lisätietoja yhdistyksen toimistolta p. 044 369 0844, 
oulunseudunyvp@gmail.com tai seurakunnn diakonia-
työntekijöiltä Marjaana Lassi, p. 040 574 7108 ja Päivi 
Rahja, p. 044 316 1457. 

Perinteiset 
joulumyyjäiset 
lauantaina 13.12. 
klo 10–13 Kaukovainion 
kappelissa. 
Puurolounas, torttu-
kahvit, leivonnaisia, 
lanttu- ja porkkanalaa-
tikoita, arpoja ja käsi-
töitä ja paljon paljon 
muuta. Myyjäisiä järjes-
tämässä Karjasillan seu-
rakunnan lähetyksen ja 
diakonian vapaaehtoi-
set sekä nuorten lähe-
tysryhmiä. Tervetuloa 
jouluisille ostoksille yh-
dessä ystävien kanssa!

Päiväkotien joulukirkot
Perhepäivähoitajien ja lasten joulukirkko
pe 12.12. klo 9.30 Pyhän Andreaan kirkossa 

Maikkulan alueen päiväkotien joulukirkko 
ti 16.12. ja ke 17.12. Maikkulan kappelissa 
klo 9.15 ja klo 10.15

 
Oulunlahden päiväkodin joulukirkko
to 18.12. klo 15 Pyhän Andreaan kirkossa

Kastellin alueen päiväkotien joulukirkko
pe 19.12. klo 9 ja klo 10 Kastellin kirkossa

Metsokankaan koulun joulukirkot 
to 18.12. klo 9, 10 ja 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa

Lämsänjärven koulun joulukirkko 
to 18.12. klo 9 Kastellin kirkossa

Knuutilankankaan koulun joulukirkko
pe 19.12. klo 9 Maikkulan kappelissa

 Kaakkurin koulun joulukirkot 
pe 19.12. klo 8.30, 9.40 ja 11 Pyhän Andreaan 
kirkossa

Kastellin lukion joulukirkko 
pe 19.12. klo 23 Karjasillan kirkossa

Maikkulan koulun joulukirkot
la 20.12. klo 8, klo 9, 10 ja 11 Maikkulan kap-
pelissa

Kaukovainion koulun joulukirkko 
la 20.12. klo 8 Karjasillan kirkossa

Pohjankartanon koulun joulukirkko 
la 20.12. klo 9 Karjasillan kirkossa

Lintulammen koulun joulukirkko
la 20.12. klo 11 Karjasillan kirkossa

 

Koulujen joulukirkot

Karjasillan kirkolla torstaina 18.12. klo 16.15.
Kesto noin puoli tuntia. Tervetuloa!

Tule hiljentymään

Kristillinen 
meditaatio 

Perinteinen Lucia -kulkue 
ja jouluinen aamunavaus
perjantaina 12.12. klo 9 Karjasillan kirkossa. 
Madetojan musiikkilukio ja Pohjankartanon 
koulun musiikkiluokkat. 

Karjasilta-Kaukovainio alueen 
kirkkoväärtien joulukahvit
maanantaina 15.12. klo 17 Karjasillan kirkossa.
Joulukahveilla kiitetään menneestä kaudesta, kootaan 
kokemuksia messuista ja katsotaan jo tulevaan vuo-
teen. Satu esittelee lisäksi aihetta Lapsilähtöinen -mes-
su. Lämpimästi tervetuloa kaikki vanhat ja uudet , kirk-
koväärtitoiminnasta kiinnostuneet,  paikan päälle.
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Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.12.2014

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Jumalanpalvelukset 
Messu su 14.12. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, avustaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko.
Lasten joulukirkko ma 
15.12. klo 10, Yli-Iin kirkko. 

Riitta Kentala, lastenohjaa-
jat, Anja Hyyryläinen.
Lasten joulukirkko ti 16.12. 
klo 9.30, Ylikiimingin kirkko. 
Riitta Kentala, lastenohjaa-
jat, Leo Rahko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
suljettu ke 17.12.
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 10, Oulunsalon 
kirkko. Toimittaa Jukka Jo-
ensuu, avustaa Jussi Savihar-
ju, kanttori Taru Pisto.
 

Hartauselämää
Hartaus ke 17.12. klo 12.45, 
Caritastalo. Anneli Niemi-
nen.
Hartaus ke 17.12. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joen-
suu.
Hartaus to 18.12. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut  
su 14.12. klo 16, Oulunsa-
lon kirkko,  puhe Minna Sal-
mi, kanttori Taru Pisto, avus-
taa gospelryhmä, Virpi Luo-
tolampi.
Kauneimmat joululaulut  
su 14.12. klo 18, Oulunsalon 
kirkko, Minna Salmi, Tuomo 
Kangas, Virpi Luotolampi. 
Kauneimmat joululaulut  
ke 17.12. klo 18, Oulunsalon 
kirkko, puhe Jukka Joensuu, 
kanttori Tuomo Kangas.
"Mä kanssa enkelten"  Jou-
lukonsertti lauantaina 20.12. 
klo 19 kirkossa. Tenori Tapio 

Virpi, säestys Maria Virpi. Va-
paa pääsy.

Kuorot ja kerhot
Uusi Ääni to 11.12. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. Lisätieto-
ja Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke 17.12. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro ke 17.12. klo 18–
19, Oulunsalon kirkko. 
Uusi Ääni to 18.12. klo 18–
20, Oulunsalon kirkko. Lisä-
tietoja Taru Pistolta.

Lähetys
Lähetystyön myyntipöy-
tä la 13.12. Kauppakeskus 
Kapteenin joulumyyjäisis-
sä. Myymme leivonnaisia ja 
käsitöitä yms. Tuotto käyte-
tään tyttöjen koulunkäyn-
nin turvaamiseen Mauritani-
assa Suomen Lähetysseuran 
kautta.  Tervetuloa ostoksil-
le ja kuulemaan terveisiä lä-
hetystyöstä.

Muut menot
Kirkonkylän ry:  Joulujuhla 
su 14.12. klo 14 Jorma Vuor-
ma. Seurat su 21.12. klo 16 
Erkki Piri, Matti Lääkkö.
Salonpään ry: Joulujuhla su 
14.12. klo 14.

Jouluista musiikkia 
Kauneimmat joululaulut torstaina 11.12. klo 18 
Korvensuoran nuorisoseurantalossa. 

Lasten kauneimmat joululaulut 
sunnuntaina 14.12. klo 15 Oulujoen kirkossa. 
Tervetuloa koko perheellä.

Kauneimmat joululaulut 
sunnuntaina 14.12. klo 17 ja  19 Ylikiimingin kirkossa. 

Christmas jazz-konsertti 
sunnuntaina 14.12. klo 18 Oulujoen kirkossa.
Jazzlaulajatar Mariah Hortans ja kitaristi Mathias 
Sandberg. Englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi esitet-
tävässä ohjelmistossa Sibeliuksen, Händelin ja Schu-
bertin joulusävellyksiä, perinteisiä pohjoismaisia 
joululauluja ja englanninkielisiä christmas carolseja. 
Vapaaehtoinen käsiohjelma 10 euroa. 

Kauneimmat joululaulut 
sunnuntaina 14.12. klo 19 Yli-Iin kirkossa. 
Kirkkokuoro, miesten lauluryhmä ja lapsikuoro.

Joulun Laulujen yhteislaulutilaisuus 
maanantaina 15.12. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Järjestää Oulujoen seurakunnan nuoret.

Lasten kauneimmat joululaulut 
tiistaina 16.12. klo 18 Yli-Iin kirkossa.

Kauneimmat joululaulut 
keskiviikkona 17.12. klo 18 
Sanginjoen nuorisoseurantalossa. 

Hetki Sinulle 
torstaina 18.12. klo 19 Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Kyösti Rasi, Leo Rahko. Tervetuloa hengähtämään 
rauhaisan, suomalaisen joulumusiikin hengessä. Tun-
nelmaa luomassa Amanda Sitomaniemi (sello) ja Lii-
sa Vihelä (piano).

Joulukonsertti
torstaina 18.12. klo 20 Oulujoen kirkossa. 
Raimo Niemikorven lauluoppilaat esiintyvät. Markus 
Vaara piano ja urut. Mukana myös Mieskuoro Weljet 
ja jousikvartetti.

Vähävaraisten joulupuuro 
ma 15.12. klo 11–12.30 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Tarjolla joulupuuro, kinkkuleivät ja torttukahvit. 
Alkuhartaus Pertti Lahtinen.

Joulua ootellessa 

Perheiden 
joulupolku
lauantaina 13.12. klo 14–17 
Hupisaarilla. 

Maksuton 
joulutapahtuma. 
Ulkotulet ja lyhdyt 
johdattelevat 
polkua eteenpäin 
toiminnasta toiseen.

Joulunajan sävelhartaus 
sunnuntaina 21.12. klo 20 kirkossa.

Seurakunnan lapsikuoro ja mieskuoro, 
naiskuoro Aava ja Oulunsalon nuorisokuoro 

johtaa Eeva-Maija Sorvari, 
puhe Petri Satomaa

JOULUPOLKU
Lauantaina 13.12. klo 14–17 Umpimähkän leirikeskuksessa

Koko perheen jouluinen polku (sisällä ja ulkona), jonka varrella voit mm. hiljentyä joulun 
sanoman äärellä, tehdä pienen joulumuiston, nauttia riisipuurosta, 

ihastella Husky-koiria ja tunnelmoida ulkotulien loisteessa.

Polku kierretään oman tahtiin eli voit tulla silloin kuin sinulle sopii 
ja olla sen aikaa kuin haluat. 

Tapahtuma on ilmainen.

Hintan Marttojen 
joulumyyjäiset 
la 13.12. klo 10–13 

Myllyojan 
seurakuntatalolla.

Tarjolla laatikoita, 
leivonnaisia, ym. joulu-

herkkuja, käsitöitä, 
joulukoristeita, 

ovikransseja, arpoja. 
Martta-kahvio.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujo-
ki ja kohdasta lapset ja per-
heet löytyvät tarkemmat tie-
dot mm. lasten ja perheiden 
tapahtumista ja kerhoista.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 18.12. 
klo 14, Hoikantien Palvelu-
talo. 

Muut menot
Joulumyyjäiset la 13.12. klo 
10–13, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Joulumyyjäiset. 
Myynnissä mm. arpoja, käsi-
töitä, leivonnaisia ja torttu-
kahvit. Voit vuokrata pöydän 
myös omille myytäville tuot-
teille. Pöytävuokra 5€ lähe-
tyksen hyväksi. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset  
Viikkomessu to 11.12. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, avus-
taa Sami Riipinen, kanttorina 
Anu Arvola-Greus. Työttömi-
en ateria messun jälkeen.
Messu su 14.12. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Jukka Kol-
monen, kanttoreina Anu Ar-
vola-Greus ja Päivi Vierimaa.
Messu su 14.12. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Katri Sip-
pola. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Messu su 14.12. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustavat Eeva-
Marja Laitinen, Paula Mikko-
nen ja Sami Riipinen, kantto-
rina Tommi Hekkala. Kuoro 
D´amen. Messun jälkeen elä-
keläisten joulujuhla.
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Stiven Naa-
tus, kanttorina Katri Sippola.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
14.12. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja. Lapsille kaksikieli-
nen pyhäkoulu. Kirkkokah-
vit takkahuoneessa.
Iltamessu su 14.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Anu Arvola-
Greus. Messussa Taizé-laulu-
ja ja hiljaisuutta.
Perheiden joulukirkko ke 
17.12. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, avustavat Anu 
Ojala ja lapsi- ja perhetyön 
tiimi, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus.
Viikkomessu ke 17.12. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Saksankielinen jumalanpal-
velus to 18.12. klo 18, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Hans-Christian Beutel, kant-
torina Taina Voutilainen.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 11.12. ja 18.12. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
torit Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen.
Taizé-lauluja ja hiljaisuutta 
su 14.12. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Sunnuntai-illan messu. 

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut to 
11.12. klo 18, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Juontaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 14.12. klo 15, Pate-
niemen kirkko. Juontaa Mis-
sionuoret, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 
Kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 16, Tuiran kirkko. 
Juontaa Niilo Pesonen, kant-
torina Anu Arvola-Greus.
Kauneimmat joululaulut 
su 14.12. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Juontaa Missionuo-
ret, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. Ossi Vuorre, viulu, Missi-
onuoret musisoivat. 
Kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 18, Koskelan seu-

rakuntakoti. Juontaa Vuokko 
Anttonen, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Kauneimmat joululaulut 
to 18.12. klo 15, Tuiran kirk-
ko. Juontaa Tarja Oja-Viirret, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Viitothan Oy:n tulkit tulkkaa-
vat tilaisuuden viittomakieli-
sille hyvän joulun eleenä.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taina 15.12. klo 9–11, p. 044 
3161 412 (vuoden viimeinen 
ajanvaraus). Seuraava ajan-
varaus ma 12.1.2015. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Eläkeläisten joulujuhla su 
14.12. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvila avoinna to 
11.12. ja 18.12. klo 10–12 Tui-
ran kirkolla, käynti Telakan 
ovesta kirkon takaa. Tule jut-
telemaan ja leikkimään!
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, li-
sätietoa toiminnasta.

Nuoret
Tuiran seurakunnan isos-
koulutusleiri, TALVI pe-su 
16.–18.1., Rokuan leirikeskus. 
Leiri on osa syksyllä alkanut-

ta Tuiran seurakunnan isos-
koulutusta ISO15. Ilmoittau-
tuminen avoinna 15.12.–2.1. 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Leiri on osallistujille il-
mainen.

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 15.12. 
klo 14, Caritas Matriiti. Lau-
lamme kauneimpia joulu-
lauluja. Mukana Paula Mik-
konen
Eläkeläisten kerho ti 16.12. 
klo 14, Tuiran palvelukes-
kus. Laulamme yhteislaului-
na kauneimpia joululauluja. 
Pasi Kurikka, Katri Sippola ja 
Heli Mattila.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 18.12. 
klo 13.30 alkaen, Palokan 
palvelukeskus. Pastori Pasi 
Kurikka, diakoni Heli Matti-
la ja kanttori Katri Sippola. 
Kerhossa paikallinen diako-
niapiiri tarjoaa joulupuuron 
ja kahvin. Hartaushetken li-
säksi myös ehtoollisen viet-
to. Kerhoon voivat osallistua 
myös palvelukeskuksen ulko-
puoliset henkilöt. Lisätietoja 
Heliltä, p. 040 5747 145.

Muut menot
Kivikerho ti 16.12. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko.
Käsityökerho ke 17.12. klo 
15, Rajakylän seurakunta-
koti.

Adventti-
talo

Koskelan seurakuntakodilla 
la 29.11. klo 10–14

Adventtihartaus klo 12,  
pastori Jonne Pirkola.

Laulamme joululauluja.
 Aitassa jouluseimi. 

Myyjäisissä leivonnaisia  ja käsitöitä.  
Joulupuuro 2e  ja torttukahvit 2e.

Tervetuloa!

Alakoululaisten joulupajapäivä
lauantaina 13.12. klo 15–17 Koskelan seurakuntakodissa. 
Valmistaudutaan jouluun askarrellen ja hiljentyen. Oh-
jelmassa joulubingo, glögiä ja pipareita sekä joulupu-
kin vierailu. Voit ottaa mukaan vanhempasi tai jonkun 
muun aikuisen. 
Lisätietoja Matti Ketola, p. 040 5747 069 ja 
Marika Alakopsa, p. 040 7451 469.

Petri Laaksosen 
joulukonsertti 

lauantaina 13.12. klo 19 
Pyhän Luukkaan 

kappelissa.
Vapaa pääsy.

Tuiran kirkossa
pe 12.12. klo 19
la 13.12. klo 16 ja 19 

TÄHD EN -
K AN TA JAT
TÄHD EN -
K AN TA JAT

Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €. Ovet aukeavat tuntia ennen.

MUSIIKKIDRAAMA

Maria, Joosef ja seimen lapsi sekä aasi, paimenet 
lampaineen ja enkelit sunnuntaina 21.12. klo 15 ja 18 
Hietasaaren Ponipihalla

Koe Poniajelulla  
(2 €/hlö) vanhanajan joulukirkon 
matkatunnelmaa joulukuvaelman 
jälkeen.
GlöGiä ja PiPareita  
löytyy Ponipihan kodasta 
hyväntahdonhintaan.

Aisakello helkkää 
jouluKuvaelma

Jouluisia konsertteja
Cassiopeian joulukonsertti 
sunnuntaina 14.12. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Kuoroa johtaa Kristian Heberg. Vapaa pääsy.

Tuiran seurakunnan kuorojen 
ja kanttoreiden joulukonsertti 
torstaina 18.12. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Tilaisuudessa laulavat sekakuoro Tuike, Pyhän Tuomaan 
Lapsikuoro, D`amen, sekä Tuiran seniorilaulupiiri. Lisäk-
si tilaisuudessa esiintyvät Tuiran kanttorit Tommi Hek-
kala, Anu Arvola-Greus, Katri Sippola, Heikki Jämsä ja 
Raakel Pöyhtäri. Vapaa pääsy! Lämpimästi tervetuloa!

Tähtiä ja avaruutta -taidekonsertti 
perjantaina 19.12. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa.
J-P Metsävainion tähtikuvia heijastettuna Pyhän Tuo-
maan kirkon kattoon ja seinille. Cappella pro Vocale
laulaa tunnelmallisen joulukonsertin.
Katso ilmoitus sivulta 14!

Jouluinen tapahtuma 
sunnuntaina 14.12. klo 15 alkaen Pateniemen kirkossa. 
Myyjäisissä leivonnaisia ja käsitöitä. Glögitarjoilu Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuuksien yhteydessä. Lasten 
kauneimmat joululaulut klo 15, Kauneimmat joululau-
lut klo 18. Tervetuloa!

Eläkeläisten joulujuhla 
sunnuntaina 14.12. klo 12, Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Olette lämpimästi tervetulleita Eläkeläisten joulujuh-
laan. Messun jälkeen joulupuuro, jouluista ohjelmaa ja 
torttukahvit. 
Linja-autoreitti ja aikataulu: 
10.40 Pyhän Luukkaan kappeli - Kaitoväylä - Raitotie, 
10.50 Pateniemen kirkko, 
11.00 Palokan palvelukeskus, 
11.10 Rajakylän seurakuntakoti, 
11.15 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
11.20 Tuiran palvelukeskus, 
11.30 Tuiran kirkko, 
11.35 Alppilan pysäkki, ajaa Kaarnatietä, 
11.40 Metsolan kartano, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Paluukuljetus lähtee klo 15.00. 
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Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.12.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 11.–18.12.2014

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi
Huom. Virasto 
suljettu pe 28.11.

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Adventtijuhla to 11.12. klo 
12 Pulkkilan srk-talossa.
Naistenpiiri pe 12.12. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Pyhännän vanhustentalon 
yhdistyksen sääntömääräi-
nen syyskokous pe 12.12. klo 
13 kerhohuoneella.
Jouluinen isoskoulutus la 
13.12. klo 9–16 Pulkkilan srk-
talossa.
Omaishoitajien joulujuhla 
su 14.12. klo 12 Rantsilan srk-
talossa.
Ehtoollishartaus su 14.12. 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 
14 vuodeosastolla.
Limingan musiikkiopiston 
joulukonsertti ma 15.12. klo 
19 Rantsilan srk-talossa.  
Siioninvirsiseurat ti 16.12. 
klo 19 Pyhännän srk-talossa, 
Matti Nuorala.
Joulurauhan julistus pe 
19.12. klo 19 Kurunnevan ko-
dalla, Merja Jyrkkä, Arja Lei-
nonen ja kappelikuoro.
Kuorot: Pulkkila: To 11.12. 
klo 15.15 Stellat ja klo 16.30 
kirkkokuoro srk-talossa. Py-
häntä: To 11.12. klo 12 ve-

 
Kastettu: Frans Valtteri 
Mällinen (Kestilä), 
Alma Elisabet 
Jylhänkangas (Pulkkila), 
Iivo Onni Hermanni 
Kamula (Pyhäntä)
Kuollut: Aune Elina 
Paakkari e. Koivumaa 87 
(Rantsila), Reijo Arffman 
77 (Rantsila)

Messu su 14.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Joulukuun pyhäkoulu su 
14.12. klo 12 kirkossa.
Kirkkokuoro to 11.12. ja to 
18.12. klo 18 srk-salissa.
Eläkeliiton puurojuhla ti 
16.12. klo 11 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
16.12. klo 18 Raili Haapalal-
la, Rantatie 64.

Kauneimmat 
joululaulut 

sunnuntaina 14.12. 
klo 18 kirkossa. 

Suora lähetys 
internetissä: 

www.virtuaalikirkko.fi. 
Torttukahvit 

lähetystyön hyväksi
 klo 17.30.

keskiviikkona 17.12. 
klo 14 Saarenkartanossa.

Yksinasuvien 
jouluateria 

perjantaina 19.12. klo 13 
seurakuntasalissa. 
Kyydintarvitsijat 

soittakaa Marjalle, 
p. 040 7430 382.

Lähetys

Cafe krypta. Perinteinen, tunnelmallinen joulukahvi-
la ja pieni käsityöpuoti Oulun tuomiokirkon kryptassa 
la 13.12. ja ma–pe 15.–19.12. klo 10–17. Myytävänä riisi-
puuroa ja soppaa, sosekeittoa 6€,  kahvia ja joulutorttu-
ja 3€. Su 14.12. 12–16 iltapäiväkahvia ja joululeivonnai-
sia. Tuotto lähetystyölle.
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo  
10–14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolel-
ta, p. 044 3161 720. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaaeh-
toistoimintaan ja ostoksille! 
Vapaaehtoistyötä Nepalissa pe 12.12. klo 12–13, Siipi, 
lähetyksen puoti ja paja. Tytti Sakaranaho teki pari kuu-
kautta vapaaehtoistyötä Suomen Lähetysseuran kaut-
ta Katmandussa, Nepalissa. Tule kuulemaan, millaista 
oli pyhäkoulussa, hiv-kurssilla ja terveystarkastuksissa!
Perinteiset joulumyyjäiset la 13.12. klo 10–13, Kauko-
vainion kappeli. Puurolounas, torttukahvit, leivonnai-
sia, lanttu- ja porkkanalaatikoita, arpoja ja käsitöitä ja 
paljon paljon muuta. Tervetuloa jouluisille ostoksille yh-
dessä ystävien kanssa!

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 16.12. klo 17, Heinätorin srk-talo.  
Kaikenikäisten kehitysvammaisten kerho.
Tainan tahdit ke 17.12. klo 13–13.30, Tahkokankaan pal-
velukeskus, juhlasali. Kauneimmat joululaulut.
Olkkari-ilta ke 17.12. klo 17–19. Nuorten aikuisten ke-
hitysvammaisten (18-40-v.) kerho. Leivontaa jouluisissa 
tunnelmissa, osoite Puusepänkatu 4.
Perhepiiri to 18.12. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jössen-
sali. Vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.

KUULOVAMMAISET
Viittomakielisten joulujuhla la 13.12. klo 13, Keskustan 
srk-talo. Juhla alkaa perhekirkon jouluhartaudella jatku-
en tarjoilun ja ohjelman merkeissä.
Kauneimmat joululaulut to 18.12. klo 15, Tuiran kirkko. 
Viittomakielinen tulkkaus.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten joulujuhla la 13.12. klo 13–15, Kastel-
lin kirkko. Monipuolista ohjelmaa, joululauluja ja yhdes-
säoloa. Tarjolla riisipuuroateria ja torttukahvit.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 12.12. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. 
Tavoiteryhmä ma 15.12. klo 10–12, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. Keskusteluryhmä päihdeongel-
man kanssa kipuileville miehille ja naisille. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Tuuppa kahaville, teelle ja rupattelleen to 11.12. klo 14, 
Karjasillan kirkko, ylähuone (urkuparven takana). Ryh-
mä on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on 
tai on ollut jokin vaikea elämäntilanne, joka koettelee 
omaa hyvinvointia. Syyskauden viimeinen kerta. Lisätie-
toa: diakoniatyöntekijät Seppo Meriläinen, p. 044 7884 
035 ja Nina Niemelä, p. 040 5752 711. 
Lenkkiryhmä to 11.12. klo 18–20, Monitoimisali. Ko-
koonnumme Monitoimisalissa, josta lähdemme noin 
tunnin lenkille tai muuten reippailemaan. Palattuam-
me nautimme pientä iltapalaa ja hengenravintona il-
tahartautta. Sopii hyvin sekä aloittelevalle- että aktii-
viliikkujalle. Jos ei muuten niin liikutaan ainakin apos-
tolin kyydillä.
Tuomioklubi pe 12.12. klo 19–23, Monotoimisali. Kaikille 
avoin (ikä18< >30 v.) nuorten aikuisten kohtaamispaik-
ka. Klubi meiningillä vierailijoita, musiikkia, pientä pur-
tavaa, asiaa ja yhdessä oloa. 
Yliopiston ekumeeninen jouluhartaus to 18.12. klo 
14–15, Pyhän Luukkaan kappeli. Toimittavat piispa Sa-
muel Salmi, puhe piispa Arseni, mukana kirkkoherra 
Marko Patronen ja yliopistopastori Ari Savuoja. Musiik-
ki puupuhaltimet Soiva Satsi, ekumeeninen kvartetti, 
urut kirkkomuusikko Taina Voutilainen. Joulutorttuglö-
git, -teet ja -kahvit. Kaikki ovat tervetulleita, erityisesti 
opiskelijat ja henkilökunta!

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 12.12. klo  
18–21. Kotiseurat os. Lindell & Rydenfelt, Rajakaltionka-
tu 2 B 64, Alppila.
OPKOn opiskelijailta la 13.12. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Onko joulu kristillinen juhla? Tomi Koho.

English Service on Sunday 14th of December at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
14.12. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen 
pyhäkoulu lapsille.
Christmas Carols su 14.12. klo 18 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Kauneimmat jou-
lulaulut englanniksi ja jouluevankeliumi 
eri kielillä. Mukana ovat Árpád Kovács ja 
Taina Voutilainen.
Saksankielinen jumalanpalvelus to 
18.12. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Hans-Christian Beutel, kantto-
rina Taina Voutilainen.

Kansainvälisyys

Parisuhteen kasvuryhmä to 15.1. klo 18 
Karjasillan kirkolla. 
 
Pariskunnille, joiden parisuhdetta sävyttää kokemus lap-
sen menetyksestä. Ryhmä on vertaistukiryhmä ja siinä 
käsitellään parisuhteen yleisiä kipupisteitä ja kasvuhaas-
teita erityisnäkökulmana lapsen menetyksestä aiheutu-
nut kipu. Ryhmä on suljettu ryhmä ja siihen voi ilmoit-
tautua 8.1.2015 mennessä pastori Olavi Mäkelälle sähkö-
postitse olavi.makela@evl.fi. 
Ryhmä kokoontuu keväällä 2–10 kertaa. Aikataulu ja 
ryhmän keskusteluaiheet suunnitellaan yhdessä ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla.

Kaapelitaajuudet
91,6 MHz (Sonera)
101,9 MHz (DNA)

91,6 MHz
OULU

Parisuhde

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki

aUki 
myös  

la 25.10.  

klo 10–14

avoinna ke–pe klo 12–18  
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta) 

p. 044 788 1392  •  facebook.com/domsecondhand

AUKI
myös

la 13.12.

klo 10–14
Tuotto lähetystyölle



21   Nro 42     11.–18.12.2014

Järjestömyyjäiset
Järjestömyyjäiset la 13.12. klo 10–13 Pyhännän 
seurakuntatalossa. Puuro, soppa, torttukahvi 
ja arpajaiset lähetystyön hyväksi. 
Pöytävaraukset Eija Niilekselä, 
p. 040 5092 390. Pöytämaksu 5 €. 

Lahjoituksia otetaan vastaan sekä 
myyntiin että arpavoitoiksi.
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 11.–18.12.2014

Leikkaa talteen!

teraanikuoro, klo 16.30 
”pienet” ja klo 17.30 
”isot” lapsikuo-
rolaisista sekä 
klo 19 mies-
kuoro srk-ta-
lossa. Rant-
sila: To 11.12. 
kappelikuo-
ro klo 19 srk-ta-
lossa. 
Rauhanyhdistys: 
Kestilä: Myyjäiset pe 12.12. 
klo 10–11.30 vanhalla srk-

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.12. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu su 14.12. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Hannu Lauriala, kanttorina Arja Leinonen.

Messu su 14.12. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Hannu Lauriala, kanttorina Unto Määttä.

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoja Siljalta, p. 044 7750 
601.
Perhekerho to 11.12. klo 10 
srk-talossa. Tämän kerhoker-
ran jälkeen perhekerho jat-
kuu tammikuussa.
Friday Club pe 12.12. klo 18–
19.30 srk-talossa, 0.–4.-luok-
kalaisille. Pikkujoulut ”Ken 
lahjan tuo, hän lahjan saa”, 
lahjan hinta n. 3 €. Nyyttärit, 
raamattuopetusta, jouluisia 
lauluja, taikuriesitys ym.
Kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 15 kirkossa.
Pohjan Laulun joulukon-
sertti ma 15.12. klo 19 kir-
kossa. Ks ilmoitus.
Limingan musiikkiopiston 
oppilaiden joulukonsertti 
ti 16.12. klo 18 srk-talossa.
Lumilyhdyn kauneimmat 
joululaulut ke 17.12. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 17.12. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Limingan ja Lumijoen vete-
raanijärjestöjen joulujuh-
la to 18.12. klo 12 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 12.12. 
klo 19 nuortenilta Eskolal-
la. Su 14.12. klo 13 joulujuhla 
ry:llä. Ma 15.12. klo 19 mies-
tenilta ry:llä.

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

kodilla. Joulujuhla su 
14.12. klo 13 ry:llä. 

Pulkkila: Raa-
mattuluok-
ka pe 12.12. 
klo 19 ja pe 
19.12. klo 19 
ry:llä. Seurat 

su 14.12. klo 
13 ry:llä. Py-

häntä: Joulujuh-
la su 14.12. klo 16 

kirkossa. Rantsila: Joulu-
juhla la 13.12. klo 18.30 ry:llä.

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Joululauluja
lauantaina 

20.12. klo 13 
Nestorissa

Veijo Kinnunen, laulu
Liisa Koskelo, piano 

Yhteislauluja 

Messu su 14.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Kastettu: 
Stella-Kaisa Laho.

Petrus Schroderus 
ja Markus Vaara 

Oi jouluyö 
-joulukonsertti  

sunnuntaina 14.12. klo 19 
Rantsilan kirkossa

Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €, 
eläkeläiset ja opiskelijat 5 €

Hailuodon kyläjou lu-
ka lenteri 2014
To 11.12. HaiArt Lab klo 
16–19 työpaja avoinna. 
Osuuspankin kiinteistö, 
Luovontie 138.
Pe 12.12. Joulunodotus-
aamiainen kirkon srk-
salissa klo 7–9.30. MLL 
ja srk:n diakoniatyö ot-
tavat samalla vastaan 
lahjoituksia joulupaketteihin.
La 13.12. Café Purseri, glögiä ja torttuja klo 13–17. Esko 
Pitkänen viihdyttää kitaramusiikilla klo 14–15  ja Joulu-
apina hauskuttaa joulumielisiä immeisiä. Luovontie 150.
Su 14.12. Luovon Puikkari Marjaniemessä, torttukahvit 
klo 11–15. Marjaniementie 794. 
Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 18. Luovontie 50.
Ma 15.12. Suomelan navetalla klo 15–19. Mehua ja pipa-
ria tarjolla. Kittiläntie 138.
Ti 16.12. Nukketeatterinäytelmä Jouluruusun legenda 
klo 18.30 vanhalla koululla. (Kunnan kulttuuritoimi). Luo-
vontie 61
Ke 17.12. Hailuodon peruskoulu. Joulukoju klo 16–19 lii-
kuntahallin edustalla, jossa oppilaat myyvät valmistami-
aan töitä sekä pipareita ja glögiä retkirahaston hyväksi.  
Joulutapahtuma klo 18: Jouluista tunnelmaa ja ohjelmaa 
liikuntahallilla ja koululla. Luovontie 61.
To 18.12. Jouluaskartelua vanhalla koululla klo 15–17 
perhekahvilan tiloissa. Luovontie 61.

Kuorojen joulukonsertti 
perjantaina 19.12. klo 19 Pyhännän kirkossa
  
Pyhännän lapsikuorot
Pyhännän mieskuoro
Johtaa kanttori 
Veijo Kinnunen

Tilaisuudessa 
myydään 
myös kuorojen 
joululevyjä. 

Kauneimmat joululaulut
Leskelä: to 11.12. klo 19 Kairanmaantalossa, 
Unto Määttä ja Merja Jyrkkä. 
Piippola: su 14.12. klo 19 kirkossa, 
Unto Määttä ja Merja Jyrkkä. Piippolan 
kappelineuvosto tarjoaa puuroa ennen 
kauneimpia klo 18 seurakuntakodissa.
Pyhäntä: su 14.12. klo 19 kirkossa, 
Veijo Kinnunen, Enna Junno ja lapsikuorot. 
Kestilä: su 21.12. klo 19 kirkossa, 
Unto Määttä, Merja Jyrkkä ja kirkkokuoro.
Pulkkila: su 21.12. klo 19 kirkossa, 
Veijo Kinnunen, Timo Hakkarainen 
ja kirkkokuoro.
Rantsila: su 21.12. klo 19 
kirkossa, 
Arja Leinonen, 
Martti Arkkila, 
kappelikuoro 
ja Rantsilan Stellat

Koulujen 
joulukirkot
Kestilä: to 18.12. klo 9 kirkossa, 
Paula Petäjäjärvi, Arja Leinonen 
ja Sirkku Palola.

Pyhäntä: la 20.12. klo 8.20 kirkossa, 
Martti Arkkila, Veijo Kinnunen 
ja lapsikuorot.

Pulkkila: la 20.12. klo 9 kirkossa, 
Merja Jyrkkä, Arja Leinonen, 
Sirkku Palola ja 
Pulkkilan Stellat.

K
irko

n ku
vap

an
kki / A

arn
e O

rm
io

Jouluinen 
sävelhartaus 
perjantaina 12.12. klo 19 

Kestilän kirkko 
perjantaina 19.12. klo 19 

Piippolan kirkko

Milla Julkunen, laulu

Unto Määttä, urut, piano

Paula Petäjäjärvi, hartaus

Kauneimmat 
joululaulut 
sunnuntaina 
14.12. klo 15 
kirkossa.

maanantaina 15.12. klo 19 kirkossa. 

Johtaa Mihkel Koldits. 
Ohjelmamaksu 15 euroa.

Cassiopeia-kuoron joulukonsertti 
lauantaina 13.12. klo 18 kirkossa.
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeia 
on toiminut jo vuodesta 1978 saakka. Kuoron riveissä lau-
laa hieman yli 50 aktiivijäsentä. Suurin osa ”peijakkaista” 
on Oulun yliopiston opiskelijoita, mutta joukkoon mah-
tuu myös muiden oppilaitosten opiskelijoita ja työssäkäy-
viä. Kuoroa johtaa Kristian Heberg. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa.
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Seurakunnissa tapahtuu 11.–18.12.2014

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
vt. kirkkoherra 
Jaakko Tuisku
p. 040 7790 644

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Joulukuvaelma lapsiper-
heille ti 16.12. klo 18 Limin-
gan kirkossa. Eläydytään en-
simmäisen joulun tapahtu-
miin kuvaelman ja yhteislau-
lujen kautta. Sopii kaiken-
ikäisille lapsille ja aikuisille. 
GospelGym ti 16.12. klo 
18.30–20.30 Vanamo-salissa. 
Jumppaa gospelin tahtiin. 
Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Kuorot ke 17.12. kirkossa: Ce-
leste klo 17.
Neulekahvila ke 17.12. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Partio: Pe 12.12. Partiopiirin 
jouluhartaus partiojohtajille 
sekä aikuisille johtajille jär-
jestetään Pyhän Luukkaan 
kappelilla Oulussa klo 18–
20. Kokoonnumme Limin-
gan srk-talolle klo 17. Ilmoita 

Messu su 14.12. klo 10 Li-
mingan kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, avus-
taa Aino Pieskä, kantto-
rina Mika Kotkaranta, ju-
malanpalvelusryhmä Ke-
donperä.
Jouluinen gospelmessu 
ke 17.12. klo 18 Vanamos-
sa. Toimittaa Ilkka Torn-
berg musiikista vastaa 
nuorten bändi. 

Makelle jos tarvitset kyytiä. 
Ma 15.12. Sudenpentuosas-
ton jouluvaellus Ala-Kestilän 
arboretumissa klo 18–20. Ti 
16.12. Seikkailijaosaston jou-
luoperaatio Ala-Kestilän ar-
boretumissa klo 18–20. Ke 
17.12. päivystys Partiotoimis-
tossa klo 15–17. Pe 19.12. joh-
tajien joulusauna partiokäm-
pällä klo 18. Tied. Kankulilta. 
La 20.12. Waarien joulusauna 
partiokämpällä klo 18. Tied. 
Pyryltä. Lippukunta joululo-
malla 20.12.2014–6.1.2015. 

Tarkemmat tiedot toimin-
nasta löydät www.niittykar-
pat.fi 
Rauhanyhdistys: Pe 12.12. 
klo 18.30 raamattuluokka 
(7.–8.) ry:llä ja klo 19 Oulun 
seudun nuorten lauluilta Kii-
mingin kirkossa. La 13.12. ai-
kuisten jouluateria ry:llä. Su 
14.12. klo 12 pyhäkoulut ja 
klo 14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. To 18.12. 
klo 12 varttuneiden kerho 
ry:llä.

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhojen yhteinen 
joulupuuro ke 17.12. klo 10 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Linja-autokuljetus klo 
9.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkolta, klo 9.40 Keskustan 
srk-talo, klo 9.45 Vanha Pap-
pila. Paluu klo 11 jälkeen ker-
hopisteille.
Eläkeläisten ja omaishoita-
jien joulujuhla to 11.12. klo 

3. adventtisunnuntain 
messu 14.12. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Juha Maa-
lismaa, avustaa Olli Seik-
kula, diakoni Arto Pisilä, 
kanttori Marjo Irjala. Py-
häkoulu saarnan aikana. 
Nuoria mukana toteutta-
massa messua.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

Kirkkokahvit
sunnuntaina 14.12. 

messun jälkeen
Vanhassa Pappilassa.
Vanha Pappila juhlii
115-vuotistaivaltaan.
Juhlakahvit järjestää

Kempeleen
Nuorekkaat Martat.

Messun jälkeen
kyyditys Vanhaan

Pappilaan kirkon pihalta.

12 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Juhlaan bussikul-
jetus: Caritas-koti klo 11.15, 
Palvelukoti Hovila klo 11.25, 
Kirkonkylän srk-koti klo 
11.30, Paloaseman pysäkki 
11.35 ja Honkasen monitoi-
mitalo klo 11.40.
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 11.12. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 12.12. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Hanna-ryhmä ti 16.12. klo 18 

Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro ke 17.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkovaltuuston kokous  
to 18.12. klo 18 Kirkonky-
län srk-kodissa. Pöytäkirjan 
nähtävilläolo 23.12.2014–
22.1.2015 kirkkoherranviras-
tossa arkisin klo 9–15.
Lasten joulukirkot to 18.12.
klo 9.15 ja 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa ja  pe 
19.12. klo 9.15 ja 10 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.

Tammikuun alussa aloittaa kokeiluluonteisena ryhmä, 
jossa paneudutaan tosissaan elämäntapamuutokseen. 
Ryhmään valitaan haastattelun perusteella 4–5 miestä, 
iältään 30–70 v. Heikko kunto ei ole este ryhmään tulol-
le, kunhan edes kohtuullinen kyky liikkua on jäljellä. Ryh-
mään valituilta odotetaan vahvaa sitoutumista ryhmän 
toimintaan kevään ajaksi. Ryhmän vetäjänä toimii koke-
nut liikkuja Ahti Auno. 
Tietoja ryhmän toiminnasta ja ilmoittautuminen haas-
tattelua varten; Ahti Auno, p. 044 2141 034 / diakonissa 
Marika Kamps, p. 044 7521 243.

Kauneimmat joululaulut 
• pe 12.12. klo 19–21 Rantakylän kappelilla
• su 14.12. klo 16–18 Limingan kirkossa
• su 14.12. klo 19–21 Limingan kirkossa
• ke 17.12. klo 19–21 
 Ketunmaan koululla 
• pe 19.12. klo 19–21 
 Alatemmeksen kylätalolla

Kauneimmat 
Joululaulut 
ja joulukirkko
su 21.12. klo 15–17 
Tupoksen Vanamossa

Kauneimmat joululaulut
su 14.12. klo 14 Lasten kauneimmat joululaulut 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. Musiikkiavustus 
Varhaisnuorten kuoro, Erja Anttila, marimba, 
Eeli, Niilo ja Aapo Karppelin, viulu ja sellot 
sekä Johanna Savolainen, nokkahuilu.
su 14.12. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa
Musiikkiavustus Melodiset, joht. Sanna Jaako 
ja Erja Anttila, marimba.
ti 16.12. klo 13 Vanhemman väen kauneimmat 
joululaulut Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Musiikkiavustus lauluryhmä Kanervat, 
joht. Anni Näyhä.
su 21.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Musiikkiavustus Aiolos, joht. Riikka Saarela. 
ti 23.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Musiikkiavustus 
Niina Wunsch, laulu.

Kauneimmissa 
joululauluissa 
kerätään kolehti  
Suomen Lähetysseuran 
työhön.

Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kirpputori jää joulutauolle 
11.12. jälkeen ja aloittaa ke-
vätkauden 13.1.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 15.12. 
joulupuuro, jonka jälkeen 
joulutauko. Aamukahvila 
aloittaa kevätkauden 12.1.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 

19 Vanhassa pappilassa. 
Kastetut: Petrus Alvar Ossi-
an Kinnunen, Hilla Annikki 
Siika-aho.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Nuorten järjestämä ilta-
palailta pe 12.12. klo 19 ry:llä. 
Joulujuhla su 14.12. klo 16 
ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 14.12. klo 14 
ry:llä.

Kastettu: 
Eetla Marlena Pitkälä, 
Viljami Onni Herman Salmi
Kuollut: 
Sylvi Kaarina Rasila, 69.

 TULOSSA:
Elämäntaparyhmä miehille! 

Joulukonsertti 
lauantaina 13.12 klo 19 

Limingan kirkossa. 
Joose Vähäsöyrinki laulu ja 

Lauri Ahola säestys. 
Mika Kotkaranta urut.

Konsertteja
Pietun pianokoulun joulukonsertti 
keskiviikkona 17.12. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Seimen äärellä -joulukonsertti 
torstaina 18.12. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Pirjo Mäntyvaara, laulu ja 
Risto Ainali, urut. Ohjelma 5 euroa.

Urkukonsertit Christian Ahlskog 
sunnuntaina 28.12. ja 4.1. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Bachin jouluista urkumusiikkia. 
Ohjelma 5 euroa.

Lähetystyön 
joulumyyjäiset 
lauantaina 13.12. klo 10–14 
Kirkonkylän srk-talolla. 

Myynnissä käsitöitä ja leivonnaisia.
Tuotto seurakunnan lähetystyön hyväksi.
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Jubilate – 
joulukonsertti 

torstaina 11.12. 
klo 19 Tyrnävän 

kirkossa.
 

Oulun 
konservatorion 
kirkkomusiikin 

opiskelijat.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kauneimmat joululaulut to 
11.12. klo 14 Helmin kodissa, 
Tarja Pyy.
Hartaus pe 12.12. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Tarja Pyy.
Kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 19 kirkossa, puhe 
Jouni Heikkinen, kanttori Os-
si Kajava, kirkkokuoro.
Sanginjoen seurakuntapii-
rin joulujuhla ti 16.12. klo 12 
Taimi Lohelalla, Leena Leske-
lä, Jouni Heikkinen. Pikkupa-
ketti mukaan!
Kauneimmat joululaulut ti 
16.12. klo 15 ryhmäkodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Kauneimmat joululaulut ke 
17.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Kauneimmat joululaulut ke 

Kauneimmat joululaulut 
-messu  su 14.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Tarja 
Pyy, kanttori Ossi Kajava.

17.12. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Kauneimmat joululaulut ke 
17.12. klo 15 Rantakodissa, 
Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 17.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Niittypirtin seurakuntapii-
rin joulujuhla to 18.12. klo 

13, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Simo Pekka Pekkala.
Kauneimmat joululaulut to 
18.12. klo 13.30 Mikevan pal-
velukodeissa, Jouni Heikki-
nen, Ossi Kajava.
Kauneimmat joululaulut 
pe 19.12. klo 18.30 Mänty-
rannan koulun salissa, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille 
maanantaisin klo 15–17 srk-
talon alakerrassa. Kassien si-
sältö muodostuu kauppaliik-
keiden lahjoittamista tuot-
teista, joissa merkintänä vii-
meinen myyntipäivä tai pa-
rasta ennen. Toimintaan tar-
vitaan vapaaehtoisia, tied. ja 
ilm. Leena p. 040 547 0785 ja 
Hanna p. 040 547 0784. 
Diakonian avustusanomuk-
sia ei käsitellä 13.12.2014–
6.1.2015 välisenä aikana. 
Lapset ja perheet: Perhepy-
häkoulu pe 12.12. klo 9.15–
9.45 Päivärinteen srk-salissa 
ja su 14.12. klo 11.30–12.30 
srk-talon alakerrassa. Kir-
kon koristeluilta la 13.12. klo 
14–17. Päivä- ja perheker-
hot päättyvät jouluvaelluk-
siin viikolla 51 ja jatkuvat en-
si vuonna viikolla 3. 
Partio: Partiolaisten joulu-
juhla ke 17.12. klo 18 Koor-
tilassa. 

Messu su 14.12. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
kanttori Pentti Korkia-
koski. Varhaisnuorten 
kirkkopyhä ja muual-
la rippikoulunsa käyvien 
kirkkopyhä.

Nuttupiiri to 11.12. klo 16.30 
Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa. Tehdään kynt-
tilöitä ja valmistellaan myy-
jäisiä.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 11.12. klo 18 tälle vuo-
delle viimeisen kerran  tort-
tukahvien ja joululaulujen 
merkeissä.
Nuortenilta to 11.12. klo 18.
Hartaus pe 12.12. klo 11 Elä-
keliiton joulujuhlassa Mänty-
rinteellä.
Kirkkoväärtien kokoontu-
minen pe 12.12. klo 18 Tyr-
nävän srk-talolla.

Kastettu: 
Renne Eerik Oikarinen.
Kuollut: 
Leevi Mustonen 86. 

Tyrnävän rauhanyhdistys: Su 
14.12. hartaus klo 14 Villa Tyr-
nissä ja joulujuhla klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Jou-
lujuhla su 14.12. klo 14 ry:llä.

Kuollut: Jorma Jooseppi 
Junttila 88.

Joulumyyjäiset 
Tyrnävällä
Tyrnävän seurakuntatalolla 
la 13.12. klo 10–12. 
Myytävänä on monenlaista 
”mukavaa”, kuten leivonnaisia, 
käsitöitä ja joululaatikoita. 
Arpoja on tietysti myös myynnissä jokaisella 
myyntipöydällä  ja puffetista löytyy pikkusuolaista
ja makeaa kahvin kera.
Diakonia- ja lähetystyön lisäksi mukana 
Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry.

Joulumyyjäiset Temmeksellä
Temmeksen seurakuntatalolla la 20.12. klo 10 
alkaen jo perinteeksi tulleet joulumyyjäiset. 
Huutokaupalla myydään mm. käsitöitä ja leivonnaisia. 
Myytävänä myös kahvia ja arpoja. Diakonia- ja 
lähetystyön lisäksi mukana Lakeuden 
kehitysvammaisten tuki ry.
Tervetuloa herättelemään joulumieltä ja 
tekemään hyviä ostoksia. 
Myös lahjoituksia otetaan mielellään vastaan.

Murron kerhotilassa ja pe 
12.12. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Jouluaskartelu ke 17.12. klo 
16.30–19 Murron koululla ja 
to 18.12. klo 16.30–19 Tyrnä-
vän srk-talolla. Tervetuloa as-
kartelusta kiinnostuneet.

perjantaina 12.12. 
klo 19 kirkossa. 

Liput 27,50 € ennakkoon 
www.lippupalvelu.fi 
ja ovelta 30 €, mikäli 

lippuja jää.

Antti Tuiskun 
”Minun jouluni”

 -kirkkokonsertti

Joulupolku kirkonmäellä 
tiistaina 16.12.

Joulupolulle lähdetään seurakuntatalolta 
klo 17.30, 17.45, 18 (rippikoululaiset ja isoset), 
18.15 tai 18.30
Muistakaa lämmintä vaatetta ylle!
Joulupolku vie meidät keskelle joulun 
tapahtumia. Enkeli ilmoittaa Vapahtajan 
syntymästä kedon paimenille. Kedolta 
lähdetään katsomaan seimen salaisuutta, 
vastasyntynyttä Jeesus -lasta. 
Hänen luokseen löytävät tiensä 
myös Itämaan tietäjät.
Polulla tapaamme joulunajan eläimiä 
ja saamme kuulla joulurauhanjulistuksen.
Joulupukki, poro ja tontut odottavat 
polun päätteeksi meitä joulutorilla.
Joulutorilla myös glögi- ja 
piparitarjoilua! 
Voitte varata mukaanne lyhtykynttilän, 
jonka voi sytyttää kirkonmäellä 
kynttilöille varatulle paikalle. 
Sytyttämällä kynttilän toivomme 
joulun odotukseen ja jouluumme 
iloa, rauhaa ja rakkautta!

Tervetuloa toivottaa 
Muhoksen seurakunnan perhetyö 

Nuoret/rippikoulut: Yökahvi-
la Valopilikku la 13.12. klo 19–
24 Nuokkarilla. Rippikoululai-
set ja isoset osallistuvat jou-
lutapahtumaan 16.12. klo 18. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to 11.12. klo 10–
12. Kauneimmat joululaulut 
to 11.12. klo 19. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 13.12. klo 19 raamattu-

luokkalaisten ja nuorten lau-
luilta kirkossa. Su 14.12. klo 
17 joulujuhla ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 12.12. klo 19 veljesil-
ta. La 13.12. klo 10 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 raamattu-
luokkalaisten ja nuorten lau-
luilta kirkossa. Su 14.12. klo 
18 joulujuhla Muhoksen srk-
talossa. To 18.12. klo 10 per-
hekerho ry:llä.

Joulukonsertti
maanantaina 22.12. 
Tyrnävän kirkossa. 

Juhani Alakärppä 
laulu

Pekka Luukkonen 
urut ja piano

Kauneimmat Joululaulut
Tyrnävän ja Temmeksen Kauneimmissa Joululauluis-
sa 14.12. vierailijana Tyrnävän seurakunnan nimikkolä-
hetti Pia Marttila. Marttila on työskennellyt Thaimaas-
sa Alliance Anti Traffic (AAT) -järjestön varainhankin-
nan neuvonantajana Suomen Lähetysseuran kautta. Pia 
Marttila kertoo työstään ja järjestöstä, jolle myös ko-
lehti kerätään. 
Su 14.12. klo 17 Temmeksen kirkossa. Seurakunta tar-
joaa taksikyydin tarvitseville,  ota yhteys Olavi Savelaan, 
p.  0400 280 678. 
Su 14.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
To 18.12. klo 19 Haurukylällä,  Kristiina 
ja Pentti Aholalla Lännentie 53 a
To 18.12. klo 19 Murron rukoushuoneella, Opintie.
Su 21.12. klo 16 Lasten Kauneimmat 
Joululaulut Tyrnävän 
kirkossa.
Su 21.12. klo 18 
Lasten Kauneimmat 
Joululaulut 
Temmeksen 
kirkossa.

Yksineläjien ja työttömien joulujuhla
perjantaina 19.12. klo 12 Tyrnävän seurakuntatalolla.

Ohjelmassa mm. Hartaus, musiikkiesityksiä ja 
yhteislauluja. Joulupuuro ja torttukahvi.

Ilmoittaudu 17.12. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 044 7372 610
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  Sinappia

Seitsemän nidettä, 
jotka järisyttivät 
työläiskakaraa

Lapsuuteni tiedollinen räjähtäminen johtui 
eräästä kirjasarjasta. Olin 12-vuotias opinha-
luinen työläiskakara ja surin, että perheemme 
ainoa tietosanakirja oli 20-luvulta. Kärtin uut-

ta kirjasarjaa ja sen myös sain. 
Siivojana toiminut äitini tuli kerran kotiin ja ker-

toi uutisen. Hän oli tilannut työpaikalla vierailleelta 
myyntimieheltä vielä julkaisemattoman seitsenosai-
sen kirjasarjan: Koululaisen uuden tietosanakirjan. 

Kun sarjan ensimmäinen osa tuli postissa kotiin, 
tutkin sitä tuntikausia. Ihastuin tekstiin, värikuviin, 
kansiin, paperiin.  Punnitsin teosta käsissäni. Hais-
telin sitä, hyvä etten mais-
tanutkin.

Innostuin niin, että kir-
joitin maantiedon vih-
koon selostuksen summit-
tain valitsemastani aihees-
ta, Chilestä. Asukasluku, 
bruttokansantuote, vienti, 
tuonti, elinkeinot. Piirsin maan lipun ja väritin sen 
huolellisesti tussilla.

Maantiedon tunnilla koulukaverini paljasti kai-
ken opettajalle, joka ilahtui suunnattomasti 12-vuo-
tiaan tiedonhalusta. Sain mennä luokan eteen kerto-
maan kaiken Chilestä.

Käytin Koululaisen uutta tietosanakirjaa päivit-
täin. Aina riitti jotain tarkastettavaa, sillä luin kai-
ken muunkin minkä sain käsiini. En ymmärtänyt 
aina lukemaani, joten käännyin rakastamani opuk-
sen puoleen. 

Hallitsin sisällön hyvin, joten olihan tiedoil-
la brassailtava. Tärkeilin vuosia, kunnes löysin ai-
kuisiässä voittajani. Erään miekkosen, joka oli hank-
kinut yleissivistyksensä samasta lähteestä kuin mi-
näkin: Seitsemästä raskaasta, mutta innostavasta ni-
teestä.

Kävimme tietokilpailun, jonka minä hävisin. 
Minkä ikäisenä ihmelapsi Mozart on kuvattu tie-
tosanakirjassa julkaistussa maalauksessa? Vastaus: 
kuusivuotiaana. 

Ketä on pidettävä Bachin 
musiikkisuvun perustajana? 
Vastaus: erästä musikaalis-
ta mylläriä. 

Nyttemmin olen heit-
tänyt Koululaisen uuden 
tietosanakirjan roskiin, 
sillä niteet hajosivat jo 
ajat sitten.

PEKKA HELIN

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa.

Tärkeilin vuosia, 
kunnes löysin 
aikuisiässä 
voittajani.
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Muista yhteystietosi!
Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan myös oma nimesi ja yhteystietosi. 
Tekstejä julkaistaan poikkeustapauksissa nimimerkillä, mutta tuolloinkin toimituksen 
tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Tasa-arvoisen avioliitto-
lain hyväksyminen edus-
kunnassa on saanut mo-
net eroamaan kirkosta. 

Tätä en ymmärrä, koska miten 
poliitikkojen päätökset voivat 
vaikuttaa meidän ajatuksiim-
me ev.lut. kirkostamme?

Olen täysin maallikko, taval-
linen syntinen, mutta korjatkaa 
jos olen väärässä. Ev.lut. kirkos-
sa sakramentteja eli armonväli-
neitä ovat pyhä kaste ja ehtool-
linen. 

Kasteessa ihminen otetaan 
seurakunnan jäseneksi. Tä-
mä on täysin universaali asia, 
jossa ihminen liittyy johon-
kin yhteisöön tietämättään. 
Tämän liittymisen suorittavat 
vanhemmat ja lapsi ei voi tä-
hän vaikuttaa.   

Kasteella vanhemmat ajatte-

Älä eroa kirkosta!

levat suojelevansa lastaan kai-
kelta pahalta ja saavansa hä-
nelle Pyhän Hengen siunauk-
sen. Niin uskon minäkin; siksi 
kaikki lapseni ovat kastettuja ja 
saaneet Herran siunauksen elä-
mäntaipaleelleen.

Te, jotka eroatte kirkosta sen 
takia, mitä poliitikot päättävät, 

annatte vallan aivan muual-
le, kuin minne pitäisi. Nyt ni-
menomaan pitäisi tukea ev.lut. 
kirkkoa, jotta se voisi onnistua 
tehtävässään. 

Kun itselläni on ollut han-
kalaa, olen aina voinut luot-
taa Taivaan Isän suojelukseen. 
Tämä tietoisuus on sisäänra-
kennettu, ja se ei ole pettänyt 
koskaan.

Vaikka sinut hylkäisi puoli-
so, perhe, yhdistys, työpaikka, 
puolue, mikä tahansa, koskaan 
se, mihin sinut on liitetty kas-
teessa, ei hylkää sinua. Se on ai-
na tukenasi ja turvanasi.

Siksi toivon, että mieti vie-
lä kerran, ennen kuin eroat kir-
kosta.

RITVA PUOLAKKA
Oulu

Te, jotka eroatte 
kirkosta sen 
takia, mitä 
poliitikot 
päättävät, 
annatte vallan 
aivan muualle, 
kuin minne 
pitäisi.

Olin aivan pieni tyttö. Kävelin isän kans-
sa Raksilasta kotiin Heikinkadulle. Kä-
teni oli lujasti isän kädessä. Tuoksui vain 
isän nahkahanskat – ne oli tikattu pääl-

täpäin – mokkaiset sellaiset.
On tähtikirkas talvi-ilta. Taivas on yönsininen 

ja tähdet – tuhannet tähdet tuikkivat matkallam-
me. Pakkaslumi narskuu kenkiemme alla.

Hautausmaan kohdalla – kohti pohjoista ali-
käytävää katselemme tähtiä. 

Minä, pää ylöspäin kävellen, katse kohti taivas-
ta. Kyselen, kuuntelen. Isä on niin viisas ja tur-
vallinen… Taivas on niin täynnä tähtiä, että ihan 
pyörryttää, kun niitä katsoo. Kaikki on kuin py-
sähtynyt.

Tähtitaivas on kietoutunut ympärillemme. Se 
on lähellä ilon ja rauhan tunteena, enkä haluai-
si sen sisältä pois. Vain isä, minä ja suuri tähti-
taivas! Kuitenkin niin turvallista ja ehkä pelotta-
vaa yhtä aikaa.

Nyt kun ajattelen tätä kokemusta, sitä on vai-
kea selittää. Se oli jotain, joka tuli kutsumatta, vii-
pyi hetkisen, mutta jätti jälkeensä elinikäisen loh-
dutuksen ja varmuuden siitä, että on olemassa jo-
tain paljon huikeampaa kuin tämä elämä, jonka 
kautta meidän on kuljettava.

Katsellaan tähtiä!

HELENA SAHLGREN
Oulu

Joskus 60-luvun alussa Adventin aika

Vuoden pimeys sisällänsä
pitää kaiken saannoksen,
otteessansa itsellänsä
kunnes voittaa kaamoksen.
Adventti tuo,lämmön tuoja
hetkeks' kaiken katkaisee,
kirkas tähti Betlehemin
ei tietä vielä valaise.
Adventtina lehvät tiellä
aasillansa ratsastain,
joulun odotusta vielä
kulkijoita tervehtäin.
Hoosiannan sävelissä
kulkee kansa rinnallaan,
kulkueena kävellessä
Vapahtaaja saattaen.
Iloiten nyt kristustansa
messiaalle laulaen,
adventille siunausta
riemuiten näin veisaten.

AIMO MÄKI
Oulu     


